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Amendamentul 6
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 
precum și favorizarea creșterii 
competitivității Uniunii, inclusiv în 
industrie. Pentru urmărirea acestor 
obiective, Uniunea trebuie să ia măsuri de 
asigurare a punerii în aplicare a activităților 
de cercetare, dezvoltare tehnologică și a 
activităților demonstrative, să promoveze 
cooperarea internațională, să disemineze și 
să optimizeze rezultatele și să stimuleze 
formarea și mobilitatea.

(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea 
bazelor sale științifice și tehnologice, prin 
crearea unui spațiu european de cercetare 
(„ERA”) în care cercetătorii, cunoștințele 
științifice și tehnologiile să circule liber, 
precum și favorizarea creșterii 
competitivității regiunilor UE în 
particular și a Uniunii în ansamblu, 
inclusiv în industrie. Pentru urmărirea 
acestor obiective, Uniunea trebuie să ia 
măsuri de asigurare a punerii în aplicare a 
activităților de cercetare, dezvoltare 
tehnologică și a activităților demonstrative, 
să promoveze cooperarea internațională, să 
disemineze și să optimizeze rezultatele și 
să stimuleze formarea și mobilitatea.

Or. ro

Amendamentul 7
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiară. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei și în 
special a IMM-urilor și să fie accesibil 
noilor participanți, întrucât reunește 

(15) Simplificarea reprezintă un obiectiv 
central al Orizont 2020, care ar trebui să se 
reflecte pe deplin în structura sa, în 
normele sale și în gestionarea și 
implementarea financiare. Orizont 2020 ar 
trebui să vizeze atragerea unei largi 
participări din partea universităților, a 
centrelor de cercetare, a industriei, a 
agențiilor publice de cercetare și inovare, 
a organizațiilor economiei sociale și, în 
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întreaga gamă a sprijinului acordat 
cercetării și inovării într-un cadru strategic 
comun, care cuprinde o gamă simplificată 
de reguli, și utilizează norme de participare 
ale căror principii se aplică tuturor 
acțiunilor din cadrul programului. 
Simplificarea normelor de finanțare ar 
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare.

special, a IMM-urilor și să fie accesibil 
noilor participanți, întrucât reunește 
întreaga gamă a sprijinului acordat 
cercetării și inovării într-un cadru strategic 
comun, care cuprinde o gamă simplificată 
de reguli, și utilizează norme de participare 
ale căror principii se aplică tuturor 
acțiunilor din cadrul programului. 
Simplificarea normelor de finanțare ar 
trebui să reducă costurile administrative de 
participare și va contribui la reducerea 
erorilor financiare.

Or. en

Justificare

În unele state membre, activitățile de cercetare și inovare sunt realizate în parteneriat cu 
autoritățile publice, dar fără implicarea unei universități sau a unei instituții academice. 
Amendamentul clarifică faptul că regulamentul acoperă și aceste activități de cercetare și 
inovare. În al doilea rând, este important să se faciliteze implicarea partenerilor din cadrul 
economiei sociale, în special din domeniul inovării sociale.

Amendamentul 8
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Autoritățile regionale și locale de la 
nivelul Europei joacă un rol important în 
dezvoltarea spațiului european de 
cercetare și în asigurarea coordonării 
eficace a diverselor instrumente 
financiare ale Uniunii. Acestea ar trebui 
să încurajeze în special legătura dintre 
programul Orizont 2020 și fondurile 
structurale în ceea ce privește strategiile 
regionale de inovare bazate pe 
specializarea inteligentă. Regiunile joacă, 
de asemenea, un rol important în 
diseminarea și aplicarea rezultatelor 
programului Orizont 2020 asigurând 
oportunități de finanțare complementare, 
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inclusiv contracte de achiziții publice. 

Or. it

Amendamentul 9
Heide Rühle

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință,
Orizont 2020 ar trebui să favorizeze o bună
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare 
și inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea
unor agende de cercetare și inovare 
responsabile care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile și prin facilitarea
participării acestora la activitățile din 
cadrul Orizont 2020.

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate, Orizont 2020 ar trebui: 
să promoveze participarea activă și buna
informare a cetățenilor, a societății civile și
a actorilor societali (cercetători, factori de 
decizie și industrie) în cadrul procesului 
de cercetare și inovare; să asigure 
asimilarea dimensiunii de gen; să 
promoveze excelența în educația 
științifică; să garanteze respectarea 
legislației etice și să promoveze apariția 
celor mai înalte standarde etice la nivel 
mondial și aderarea la acestea; să crească 
accesibilitatea și reutilizarea rezultatelor 
cercetării finanțate din fonduri publice, în 
special publicațiile și datele științifice; să 
dezvolte agende de cercetare și inovare 
responsabile și pentru cadre de 
guvernanță care să răspundă preocupărilor 
și așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin consolidarea participării 
acestora la stabilirea priorităților de 
cercetare ale activităților din cadrul 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 10
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Orizont 2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 
agende de cercetare și inovare responsabile 
care să răspundă preocupărilor și 
așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin facilitarea participării acestora 
la activitățile din cadrul Orizont 2020.

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, 
Orizont 2020 ar trebui să favorizeze o bună 
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin promovarea 
activităților de cercetare și inovare, de 
asemenea, la nivelul universităților și al 
centrelor de cercetare mai mici, prin 
dezvoltarea unor agende de cercetare și 
inovare responsabile care să răspundă 
preocupărilor și așteptărilor cetățenilor și 
ale societății civile și prin facilitarea 
participării acestora la activitățile din 
cadrul Orizont 2020.

Or. sv

Justificare

Prin utilizarea specializării inteligente, numeroase universități europene mai mici sunt astăzi 
centre de excelență. Orizont 2020 ar trebui să nu le dezavantajeze sub nicio formă.

Amendamentul 11
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să favorizeze o bună
informare a cetățenilor și a societății civile 
cu privire la aspectele legate de cercetare și 
inovare prin promovarea educației 
științifice, prin facilitarea accesului la 
cunoștințe științifice, prin dezvoltarea unor 

(20) În vederea aprofundării relațiilor între 
știință și societate și a consolidării 
încrederii opiniei publice în știință, Orizont 
2020 ar trebui să beneficieze de o 
puternică campanie de informare a 
cetățenilor și a societății civile cu privire la 
aspectele legate de cercetare și inovare prin 
promovarea educației științifice, prin 
facilitarea accesului la cunoștințe 
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agende de cercetare și inovare responsabile 
care să răspundă preocupărilor și 
așteptărilor cetățenilor și ale societății 
civile și prin facilitarea participării acestora 
la activitățile din cadrul Orizont 2020.

științifice, prin dezvoltarea unor agende de 
cercetare și inovare responsabile care să 
răspundă preocupărilor și așteptărilor 
cetățenilor și ale societății civile și prin 
facilitarea participării acestora la 
activitățile din cadrul Orizont 2020.

Or. ro

Amendamentul 12
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune. Ar trebuie să se acorde o atenție 
corespunzătoare Cartei europene a 
cercetătorilor și Codului de conduită pentru 
recrutarea cercetătorilor14, alături de alte 
cadre de referință relevante definite în 
contextul spațiului european de cercetare, 
respectându-se, în același timp, caracterul 
voluntar al acestor cadre.

(22) Orizont 2020 ar trebui să contribuie la 
atractivitatea profesiei de cercetare în 
Uniune și să ducă la crearea de noi locuri 
de muncă în acest domeniu. Ar trebuie să 
se acorde o atenție corespunzătoare Cartei 
europene a cercetătorilor și Codului de 
conduită pentru recrutarea cercetătorilor14, 
alături de alte cadre de referință relevante 
definite în contextul spațiului european de 
cercetare, respectându-se, în același timp,
caracterul voluntar al acestor cadre.

Or. ro

Amendamentul 13
Miroslav Mikolášik

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 

(24) Activitățile de cercetare și inovare 
finanțate de Orizont 2020 ar trebui să 
respecte drepturile omului și principiile 
etice fundamentale. Este necesar să fie 
luate în considerare avizele emise de 
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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.

Grupul european pentru etică în domeniul 
științei și al noilor tehnologii. Activitățile 
de cercetare ar trebui 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 finanțate de Orizont 2020 ar 
trebui să respecte dispozițiile juridice și 
cutumele statelor 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.

Or. en

Amendamentul 14
Tomasz Piotr Poręba

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 ar trebui 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 ar
trebui 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 finanțate de Orizont 2020 ar 
trebui să respecte dispozițiile juridice și 
cutumele statelor 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.

Or. en
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Amendamentul 15
Miroslav Mikolášik

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) Ar trebui acordată atenție 
diferențelor considerabile între legislațiile 
naționale ale statelor membre în ceea ce 
privește cercetarea care utilizează 
embrioni umani și celule sușă embrionare 
umane. Politica de cercetare a Uniunii nu 
ar trebui să conducă la armonizarea 
legislației naționale a statelor membre. 
Comisia ar trebui să își amintească 
declarația sa privind Al șaptelea program-
cadru de a continua practica actuală și de 
a nu transmite comitetului de 
reglementare propuneri de proiecte prin 
care se distrug embrioni umani, inclusiv 
prin care se achiziționează celule sușă.1 

Acest angajament ar trebui să fie inclus în 
prezentul regulament pentru a asigura 
securitatea juridică și continuitatea.

__________________
1 Punctul 12 (referitor la articolul 6) din 
declarația Comisiei anexată la Decizia 
nr. 1982/2006/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
18 decembrie 2006 privind al șaptelea 
program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, de 
dezvoltare tehnologică și demonstrative 
(JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

Or. en

Amendamentul 16
Miroslav Mikolášik
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Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Politica de cercetare a Uniunii și 
finanțarea activităților de cercetare ar 
trebui să asigure că oamenii de știință ale 
căror activități de cercetare sunt finanțate 
de la bugetul Uniunii Europene își vor 
breveta invențiile în cadrul Uniunii. UE 
nu ar trebui să finanțeze activitățile de 
cercetare nebrevetabile pentru a se 
asigura utilizarea responsabilă a 
bugetului Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 17
Jens Nilsson

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) 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 prin 
parteneriate regionale, care pot contribui 
în mod special la consolidarea pe plan 
național, regional și local a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
strategiilor de specializare inteligentă.

Or. sv

Justificare

Regiunile și parteneriatele regionale ar trebui implicate în planificarea și dezvoltarea 
sistemelor de cercetare și inovare în contextul strategiilor de specializare inteligentă.
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Amendamentul 18
Nuno Teixeira

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 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.
Conectarea adecvată cu fondurile politicii 
de coeziune și acțiunile coordonate vor 
contribui la reducerea decalajului de 
cercetare și inovare din Uniunea 
Europeană, având în vedere 
caracteristicile specifice ale regiunilor 
menționate la articolul 174, articolul 349 
și articolul 355 alineatul (1) din TFUE.

Or. pt

Justificare

Este necesară o structură adecvată pentru a conecta fondurile politicii regionale și ale 
politicii de coeziune cu finanțarea programului Orizont 2020, fără a uita caracteristicile 
specifice ale regiunilor menționate la articolul 174, articolul 349 și articolul 355 alineatul (1) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 19
Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Considerentul 26
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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 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; prin 
urmare, în documentul de lucru al 
Comisiei din 22 martie 2012 privind 
sinergiile dintre fondurile Orizont 2020 și 
ale politicii de coeziune sunt prevăzute 
principiile de excelență la care ar trebui 
să adere atât cercetarea, cât și 
dezvoltarea;

Or. en

Amendamentul 20
Petru Constantin Luhan

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 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.
Sinergia nu ar trebui să se reducă numai 
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la finanțarea complementară de proiecte, 
deoarece cultivarea relațiilor 
profesionale, dezvoltarea capacităților și 
în special transferul de cunoștințe pot 
reprezenta o formă importantă de 
sinergie.

Or. ro

Amendamentul 21
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) De asemenea, pentru maximizarea 
rezultatelor programului Orizont 2020 
Comisia ar trebui să încurajeze actorii 
implicați la nivel regional să elaboreze 
strategii regionale care să poată facilita 
combinarea formelor de finanțare 
existente la nivelul UE, fie ele publice sau 
private.

Or. ro

Amendamentul 22
Jens Nilsson

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 naționale,
regionale și locale care sprijină cercetarea 
și inovarea.
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Or. en

Justificare

În unele state membre, activitățile de cercetare și inovare sunt realizate în parteneriat cu 
autoritățile publice, dar fără implicarea unei universități sau a unei instituții academice. 
Amendamentul clarifică faptul că regulamentul acoperă și aceste activități de cercetare și 
inovare.

Amendamentul 23
Salvatore Caronna

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. it

Amendamentul 24
Lambert van Nistelrooij

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 

Institutul European de Inovare și 
Tehnologie este finanțat printr-o 
contribuție minimă de la Orizont 2020 în 
valoare de 3,64 % din bugetul total, astfel 
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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 
1 652 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).

cum este prevăzut în anexa II.

Or. en

Amendamentul 25
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea și

(iii) au legături economice și geografice 
strânse cu Uniunea sau mențin legături 
istorice și culturale speciale cu statele 
membre ale Uniunii și

Or. pt

Justificare

Ar trebui incluse, de asemenea, legăturile istorice și culturale în ceea ce privește țările terțe 
asociate, în plus față de legăturile strict economice și geografice, deoarece relațiile cu statele 
membre pot oferi beneficii pentru cooperarea internațională în acest domeniu.
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Amendamentul 26
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a atrage în continuare 
implicarea și participarea cetățenilor și a 
societății civile la cercetare, programele 
care promovează participarea cetățenilor 
și a societății civile și care au fost inițiate 
în temeiul celui de Al șaptelea program-
cadru continuă în cadrul programului 
Orizont 2020 atât ca programe autonome, 
cât și ca activități specifice, în special în 
contextul provocărilor societale. Sunt 
puse în aplicare cereri specifice de 
cercetare participativă dacă activitățile de 
cercetare și inovare sunt conduse de 
organizații ale societății civile sau dacă 
respectivele organizații și cetățenii sunt 
implicați în mod activ ca parte a 
proiectului.

Or. en

Amendamentul 27
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Participarea organizațiilor societății 
civile și a cetățenilor la definirea, 
executarea și evaluarea programelor de 
cercetare este esențială pentru a rezolva 
provocările societale și este susținută prin 
Orizont 2020, inclusiv pentru elaborarea 
programelor de lucru anuale. Pentru 
fiecare provocare societală, este creată o 
platformă specifică pentru dialogul dintre 
societatea civilă, cetățeni și cercetători în 



AM\909596RO.doc 17/34 PE494.500v01-00

RO

vederea discutării priorităților de 
cercetare din domeniile sectoarelor 
specifice.

Or. en

Amendamentul 28
Heide Rühle

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 și de parteneriatele 
europene pentru inovare, cu condiția ca 
respectivele agende să fi fost elaborate 
prin consultarea unei mari varietăți de 
experți și de părți interesate.

Or. en

Amendamentul 29
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Activitățile din domeniul 
responsabilității sociale a întreprinderilor 
(RSI) trebuie să fie multidisciplinare și 
multiculturale, cu o contribuție regională 
puternică. În acest sens sunt necesare 
cooperarea regională la nivelul Europei și 
urmărirea excelenței la nivel regional 
prin intermediul unor programe specifice.

Or. it
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Amendamentul 30
Jens Nilsson

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 generice 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, 
permițând realizarea de activități de 
cercetare și inovare și la centre de 
cercetare locale și regionale mai mici,
precum și facilitării mobilității 
transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor.

Or. en

Justificare

Prin utilizarea specializării inteligente, numeroase universități europene mai mici sunt astăzi 
centre de excelență. Orizont 2020 ar trebui să nu le dezavantajeze sub nicio formă.

Amendamentul 31
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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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 generice 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, 
facilitării mobilității transfrontaliere și 
intersectoriale a cercetătorilor, precum și 
reducerii dependențelor tehnologice față 
de statele terțe.

Or. ro

Amendamentul 32
Miroslav Mikolášik

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 

(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 generice 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 europene, cooperării cu 
țările terțe, cercetării și inovării 
responsabile din punct de vedere etic, 
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transfrontaliere și intersectoriale a 
cercetătorilor.

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 33
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Carierele cercetătorilor

Programul Orizont 2020 este pus în 
aplicare în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. xx/2013 [normele 
privind participarea], contribuind la 
consolidarea unei piețe unice pentru 
cercetători și la atractivitatea carierelor 
cercetătorilor în întreaga Uniune, în 
contextul Spațiului european de cercetare, 
luând în considerare caracterul 
transnațional al acțiunilor sprijinite de 
acest program.

Or. en

Amendamentul 34
Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scop de reproducere;

(a) activitatea de cercetare care urmărește 
clonarea umană în scop de reproducere, 
terapeutic sau științific;
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Or. en

Amendamentul 35
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea moștenirii genetice a ființelor 
umane și care poate duce la transformarea 
acestor modificări în caracteristici 
ereditare;

(b) activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea genomului uman în alte 
scopuri decât cele preventive, de 
diagnosticare sau terapeutice; precum și 
activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea moștenirii genetice a ființelor 
umane și care poate duce la transformarea 
acestor modificări în caracteristici 
ereditare;

Or. en

Justificare

Intervențiile asupra genomului uman în scopul îmbunătățirii încalcă principii relevante, 
precum principiul egalității, și sunt interzise prin instrumente juridice internaționale, precum 
Convenția de la Oviedo (a se vedea articolul 13).

Amendamentul 36
Miroslav Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea moștenirii genetice a ființelor 
umane și care poate duce la transformarea 
acestor modificări în caracteristici 
ereditare;

(b) activitatea de cercetare care urmărește 
modificarea moștenirii genetice a ființelor 
umane și a animalelor și care poate duce la 
transformarea acestor modificări în 
caracteristici ereditare;

Or. en
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Amendamentul 37
Miroslav Mikolášik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitatea de cercetare care implică 
distrugerea embrionilor umani.

Or. en

Amendamentul 38
Miroslav Mikolášik

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 
juridic 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.

Or. en

Amendamentul 39
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

complementar în raport cu alte programe 
de finanțare ale Uniunii.

Or. it

Amendamentul 40
Nuno Teixeira

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, inclusiv fondurile 
structurale, cu programele specifice de 
sprijin și de compensare și cu măsurile 
adoptate în cadrul politicii regionale și de 
coeziune.

Or. pt

Justificare

Pentru consecvență și eficiență, ar trebui să existe complementaritate între programul 
Orizont 2020 și programele de finanțare din partea Uniunii acoperite de fondurile 
structurale, inclusiv programele și măsurile specifice.

Amendamentul 41
Lambert van Nistelrooij

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, inclusiv fondurile 
structurale. Se creează sinergii strânse 
între fondurile structurale și Orizont 2020 
în vederea consolidării capacităților de 
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cercetare și inovare ale actorilor naționali 
și regionali, în contextul strategiilor de 
specializare inteligentă și al obiectivului 
de a deschide o „cale către excelență”. 
Principiul excelenței este un element-
cheie în crearea de sinergii între politica 
de coeziune și politicile de cercetare și 
dezvoltare și cele de inovare.

Or. en

Amendamentul 42
Salvatore Caronna

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se creează sinergii și complementaritate 
între fondurile structurale și Orizont 2020 
pentru a încuraja toate părțile interesate 
de la nivel regional din sectorul cercetării 
și dezvoltării să participe la programele 
Orizont 2020 și, ulterior, pentru a difuza 
rezultatele acestora pe piețele regionale și 
supraregionale. Pe de altă parte, 
investițiile în cercetare vor asigura 
eventual o bază pentru programele 
finanțate prin fondurile structurale care 
trebuie să fie implementate cât mai 
eficient posibil.

Or. it

Amendamentul 43
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Suma totală alocată în cadrul 
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programului pentru operațiunile situate 
în afara zonei vizate de program nu este 
mai mică de 1 %, dar nu depășește 10 % 
din contribuția din FEDER, Fondul de 
coeziune și EMFF la nivelul priorității 
sau 3 % din contribuția din FEADR la 
nivelul programului.

Or. en

Amendamentul 44
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora. Evaluările cantitative și calitative 
ale participării IMM-urilor sunt efectuate 
în cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

(1) În cadrul Orizont 2020, se acordă o 
atenție deosebită asigurării unei participări 
sporite a sectorului privat, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), și 
impactului inovării asupra acestuia. 
Evaluările cantitative și calitative ale 
participării sectorului privat și, în special, 
ale IMM-urilor sunt efectuate în cadrul 
acordurilor de evaluare și monitorizare.

Or. en

Amendamentul 45
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se întreprind acțiuni specifice în cadrul 
obiectivului specific „Poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice și 
industriale” prevăzut la punctul 1 din 
anexa I partea II și în cadrul fiecăruia 
dintre obiectivele specifice din cadrul 

2. Se întreprind acțiuni specifice pentru 
IMM-uri în cadrul obiectivului specific 
„Poziția de lider în domeniul tehnologiilor 
generice și industriale” prevăzut la 
punctul 1 din anexa I partea II și în cadrul 
fiecăruia dintre obiectivele specifice din 
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priorității „Provocări societale” prevăzute 
la punctele 1-6 din anexa I partea III. 
Aceste acțiuni specifice iau forma unui 
instrument specific pentru IMM-uri care 
vizează toate tipurile de IMM-uri cu 
potențial de inovare și sunt puse în aplicare 
în mod consecvent și sunt adaptate 
nevoilor IMM-urilor, astfel cum se prevede 
în cadrul obiectivului specific „Inovarea în 
cadrul IMM-urilor” menționat la 
punctul 3.3 litera (a) din anexa I partea II.

cadrul priorității „Provocări societale” 
prevăzute la punctele 1-6 din anexa I 
partea III. Aceste acțiuni specifice iau, 
printre altele, forma unui instrument 
specific pentru IMM-uri care vizează toate 
tipurile de IMM-uri cu potențial de inovare 
și sunt puse în aplicare în mod consecvent 
și sunt adaptate nevoilor IMM-urilor, astfel 
cum se prevede în cadrul obiectivului 
specific „Inovarea în cadrul IMM-urilor” 
menționat la punctul 3.3 litera (a) din 
anexa I partea II.

Or. en

Amendamentul 46
Salvatore Caronna

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-
urilor.

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) ar trebui să conducă la 
minimum 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.

Or. it

Amendamentul 47
Lambert van Nistelrooij

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 

(3) Abordarea integrată prevăzută la 
alineatele (1) și (2) conduce la o alocare 
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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-
urilor.

semnificativă 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. Se 
preconizează că beneficiarii din sectorul 
privat vor primi o parte semnificativă din 
bugetul total al programului 
Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 48
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să abordeze 
provocări societale specifice.

(1) Orizont 2020 poate fi pus în aplicare 
prin parteneriate public-privat, în cadrul 
cărora toți partenerii în cauză se angajează 
să sprijine elaborarea și punerea în aplicare 
a activităților de cercetare și inovare de 
importanță strategică pentru 
competitivitatea și poziția de lider 
industrial a Uniunii sau să abordeze 
provocări societale specifice. Acestea 
trebuie realizate prin susținerea rețelelor, 
a cooperărilor și a schimburilor de 
experiență între regiuni, orașe și alte părți 
interesate, inclusiv instituții culturale, 
științifice și de cercetare.

Or. it

Amendamentul 49
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2
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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, la care pot participa regiuni și 
orașe din Uniunea Europeană, dacă este 
cazul.

Or. it

Amendamentul 50
Salvatore Caronna

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 
implicarea autorităților locale și 
regionale.

Or. it

Amendamentul 51
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 
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cheltuielilor legate de schimbările 
climatice.

cheltuielilor legate de schimbările 
climatice, participarea IMM-urilor și a 
sectorului privat.

Or. en

Amendamentul 52
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 1 – 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 
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. Platformele pentru 
specializare inteligentă au un rol 
important de jucat în acest sens, în special 
în ceea ce privește crearea de politici de 
cercetare și inovare și cooperarea în rețea, 
schimbul de informații, programele de 
înfrățire și susținerea lor.

Or. pt

Justificare

Platformele pentru specializare inteligentă au un rol esențial în ceea ce privește schimbul de 
informații, colaborarea interdisciplinară și îndrumarea activităților de cercetare către 
obiective pe mai multe niveluri, utilizând practici inovatoare.

Amendamentul 53
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis
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Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera e – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) Materiale pentru industriile creative (e) Conservarea și utilizarea optimă a 
patrimoniului cultural și artistic al 
Europei

Or. it

Amendamentul 54
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 2 – punctul 1 – subpunctul 1.3 – subpunctul 1.3.3 – litera e –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Aplicarea design-ului și dezvoltării de 
tehnologii convergente pentru a crea noi 
oportunități de afaceri. Evaluarea și 
înțelegerea mecanismelor prin care se 
prejudiciază patrimoniul cultural. 
Dezvoltarea de metode și tehnologii 
avansate pentru protejarea și conservarea 
patrimoniului cultural. Asigurarea 
incluziunii și a gestionării raționale a 
patrimoniului cultural la nivelul siturilor 
istorice și în orașe.

Or. it

Amendamentul 55
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Securitatea alimentară, agricultura 2. Securitatea alimentară, agricultura 
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durabilă, cercetarea marină și maritimă și
bioeconomia

durabilă, apa, cercetarea marină și 
maritimă, acvacultura, bioeconomia și 
protejarea biodiversității

Or. pt

Justificare

Apa, o resursă naturală, acvacultura și protejarea biodiversității sunt domenii conexe care ar 
trebui adăugate în lista priorităților.

Amendamentul 56
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 
lucru să devină realitate, în Europa și în 
afara ei.

În esență, este necesară o tranziție către o 
utilizare optimă și regenerabilă a resurselor 
biologice și către sisteme durabile de 
producție primară și de prelucrare care pot 
produce mai multe alimente și alte 
bioproduse cu resurse, impact asupra 
mediului și emisii de gaze cu efect de seră 
minime, către servicii îmbunătățite adresate 
ecosistemelor, către eliminarea deșeurilor 
și valori societale adecvate. Un efort critic 
de cercetare și inovare interconectate 
reprezintă un element-cheie pentru ca acest 
lucru să devină realitate, în Europa și în 
afara ei. În acest sens și, în special, în 
ceea ce privește înfrățirea și conectarea în 
rețea a cercetătorilor și a inovatorilor, 
trebuie avute în vedere condițiile speciale 
din regiunile ultraperiferice.

Or. pt

Justificare

Astfel cum se prevede în comunicarea generală privind Orizont 2020 (COM(2011)0808), 
condițiile speciale din regiunile ultraperiferice trebuie avute în vedere, în special în ceea ce 
privește înfrățirea și conectarea în rețea a cercetătorilor și a inovatorilor.



PE494.500v01-00 32/34 AM\909596RO.doc

RO

Amendamentul 57
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accelerarea acestei evoluții va necesita o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, 
legând oferta și cererea de energie, precum 
și utilizarea acesteia în clădiri, servicii, 
transport de lanțurile valorice industriale. 
Acest lucru va conduce la alinierea 
resurselor din întreaga Uniune, inclusiv a 
fondurilor politicii de coeziune, în special, 
prin strategii naționale și regionale de 
specializare inteligentă, prin sisteme de
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS), prin achiziții publice și alte 
mecanisme de finanțare. Aceasta va 
necesita, de asemenea, politici de 
reglementare, de aplicare a surselor 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică, precum și asistență tehnică 
specifică și dezvoltarea capacităților în 
vederea eliminării barierelor 
netehnologice.

Accelerarea acestei evoluții va necesita o 
abordare strategică la nivelul Uniunii, 
legând oferta și cererea de energie, precum 
și utilizarea acesteia în clădiri, servicii, 
transport și lanțuri valorice industriale. 
Acest lucru va conduce la alinierea 
resurselor din întreaga Uniune, inclusiv a 
fondurilor politicii de coeziune, în special, 
prin strategii naționale și regionale de 
specializare inteligentă, prin sisteme de 
comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS), prin achiziții publice și alte 
mecanisme de finanțare. Aceasta va 
necesita, de asemenea, politici de 
reglementare, de aplicare a surselor 
regenerabile de energie și de eficiență 
energetică, precum și asistență tehnică 
specifică și dezvoltarea capacităților în 
vederea eliminării barierelor 
netehnologice. În ceea ce privește 
regiunile ultraperiferice, trebuie avută în 
vedere posibilitatea stimulentelor pentru a 
facilita dezvoltarea de către acestea de
surse regenerabile de energie și, prin 
urmare, valorificarea potențialului lor de 
energie alternativă, reducând totodată 
dependența lor față de energia obținută 
din combustibili fosili.

Or. pt

Justificare

Astfel cum se prevede în recenta Comunicare a Comisiei din 20 iunie 2012 privind regiunile 
ultraperiferice (COM(2012)0287), în contextul fondurilor structurale vor fi explorate 
mijloace în vederea finanțării surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice 
îmbunătățite într-o formă axată pe caracteristicile și nevoile speciale ale respectivelor 
regiuni.
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Amendamentul 58
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea și gestionarea eficientă din 
punctul de vedere al resurselor de materii 
prime, inclusiv explorarea, extracția, 
prelucrarea, reutilizarea, reciclarea și 
substituirea acestora, sunt esențiale pentru 
funcționarea societăților moderne și a 
economiilor lor. Sectoare cum sunt 
construcțiile, chimia, automobilele, 
industria aerospațială, utilaje și instalații, 
care generează o valoare adăugată totală de 
1,3 miliarde EUR și asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Pe de altă parte, Uniunea este 
foarte dependentă de importurile de 
materii prime importante din punct de 
vedere strategic, care sunt afectate într-un 
ritm alarmant de denaturări ale pieței.
Mai mult, Uniunea are încă rezerve de 
minereuri valoroase, a căror exploatare și 
extracție este limitată de lipsa unor 
tehnologii adecvate și este obstrucționată 
de concurența mondială tot mai mare. 
Dată fiind importanța materiilor prime 
pentru competitivitatea și economia 
europeană și pentru aplicarea lor în 
produse inovatoare, asigurarea unei 
aprovizionări sustenabile cu materii prime 
și gestionarea lor eficientă din punctul de 
vedere al resurselor reprezintă o prioritate 
esențială pentru Uniune.

Furnizarea sustenabilă și gestionarea 
eficientă din punctul de vedere al 
resurselor de materii prime, inclusiv 
explorarea, extracția, prelucrarea, 
reutilizarea, reciclarea și substituirea 
acestora, sunt esențiale pentru funcționarea 
societăților moderne și a economiilor lor. 
Sectoare europene cum sunt construcțiile, 
chimia, automobilele, industria 
aerospațială, utilaje și instalații, care 
generează o valoare adăugată totală de 
1,3 trilioane EUR și asigură locuri de 
muncă pentru aproximativ 30 de milioane 
de oameni depind toate într-o mare măsură 
de accesul la materii prime. Cu toate 
acestea, aprovizionarea cu materii prime a 
Uniunii este supusă unei presiuni 
crescânde. Uniunea are rezerve de 
minereuri valoroase, a căror exploatare și 
extracție este limitată de lipsa unor 
tehnologii adecvate și a unei infrastructuri 
de transport. Dată fiind importanța 
materiilor prime pentru competitivitatea și 
economia europene și pentru aplicarea lor 
în produse inovatoare, asigurarea unei 
aprovizionări sustenabile cu materii prime 
și gestionarea lor eficientă din punctul de
vedere al resurselor reprezintă o prioritate 
esențială pentru Uniune. Accesul la sursele 
europene de materii prime, adesea 
localizate în zone geografice îndepărtate, 
continuă să fie o provocare pentru 
industriile care depind de aprovizionarea 
sigură cu astfel de materii prime. Pe de 
altă parte, Uniunea este foarte 
dependentă de importurile de materii 
prime importante din punct de vedere 
strategic, care sunt afectate într-un ritm 
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alarmant de denaturări ale pieței.

Or. en

Amendamentul 59
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Anexa 1 – partea 3 – punctul 5 – subpunctul 5.3 – litera c – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul este îmbunătățirea bazei de 
cunoștințe privind materiile prime și 
dezvoltarea de soluții inovatoare pentru 
explorarea, extracția, prelucrarea, 
reciclarea și recuperarea în condiții 
ecologice și rentabile a materiilor prime și 
pentru înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activitățile se vor axa pe: 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
disponibilitatea materiilor prime, 
promovarea sustenabilității aprovizionării 
cu materii prime și a utilizării acestora, 
găsirea de alternative pentru materiile 
prime esențiale, precum și o sensibilizare 
mai mare cu privire la materiile prime și 
îmbunătățirea modalităților de utilizare a 
acestora la nivelul societății.

Obiectivul este îmbunătățirea bazei de 
cunoștințe privind materiile prime și 
dezvoltarea de soluții inovatoare pentru 
explorarea, extracția, prelucrarea, 
reciclarea și recuperarea în condiții 
ecologice și rentabile a materiilor prime și 
pentru înlocuirea acestora cu alternative 
atrăgătoare din punct de vedere economic, 
care au un impact mai redus asupra 
mediului. Activitățile se axează pe: 
îmbunătățirea bazei de cunoștințe privind 
disponibilitatea materiilor prime, 
promovarea sustenabilității aprovizionării 
cu materii prime și a utilizării acestora, 
găsirea de alternative pentru materiile 
prime esențiale, o sensibilizare mai mare 
cu privire la materiile prime și 
îmbunătățirea modalităților de utilizare a 
acestora la nivelul societății; crearea și 
stimularea de clustere regionale și 
naționale de materii prime; precum și 
rezolvarea provocărilor logistice privind 
conectarea industriilor cu sursele de 
materii prime.

Or. en


