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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament privind programul Orizont 2020 este un document de bază de bună 
calitate, care ține seama de nevoile științifice și de cele în materie de cercetare ale Uniunii 
Europene, asigurând, în același timp, anumite sinergii cu politica de coeziune.

Amendamentele se concentrează în special pe activități care vizează îmbunătățirea dezvoltării 
și implicării regiunilor, a orașelor și a comunităților locale, care nu sunt reflectate în mod 
suficient în propunere, deși Comisia a solicitat statelor membre să includă aceste activități în 
programele lor de cercetare operaționale în următoarea perioadă de programare.

Programul Orizont 2020 ar trebui să țină seama în mai mare măsură de diversitatea geografică 
a UE și să sprijine inițiative în materie de cercetare în toate statele membre, fapt ce ar 
consolida dimensiunea regională a politicii științifice și în materie de cercetare. În această 
privință ar trebui consolidată dimensiunea teritorială și cea transnațională.

Există, de asemenea, o chestiune specifică referitoare la cheltuielile personale ale 
cercetătorilor și implicarea acestora în echipele de cercetare internaționale; există o variație 
semnificativă la nivel regional cu privire la aceste aspecte, iar acest lucru creează obstacole 
pentru anumite regiuni, în special pentru cele mai puțin avansate.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

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, politica de 
dezvoltare rurală și politica din domeniul 
pescuitului și afacerilor maritime,
acoperite de Regulamentul privind 
dispozițiile comune, care pot contribui în 
mod special la consolidarea pe plan 
național și regional a capacităților de 
cercetare și inovare, în contextul 
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strategiilor de specializare inteligentă.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Activitățile din cadrul programului 
Orizont 2020 trebuie teritorializate și 
adaptate nevoilor specifice ale diverselor 
teritorii, dat fiind că implicarea mai mare 
a autorităților regionale și locale în 
concepția și punerea în aplicare a 
fondurilor și a programelor de cercetare 
și inovare este de importanță crucială 
având în vedere imposibilitatea aplicării 
aceleiași strategii de dezvoltare în toate 
regiunile.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 28b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Programul Orizont 2020 ar trebui 
să aibă o puternică dimensiune teritorială 
și transnațională. Programul ar trebui să 
asigure schimburi între politica 
europeană în materie de cercetare și 
inovare și actorii locali și regionali care 
pun politica în aplicare pe teren.

Or. en



PA\906774RO.doc 5/6 PE492.563v01-00

RO

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 15a (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 majorității acțiunilor 
sprijinite de acest program.

Or. en

Amendamentul 5

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 
adecvate a întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM) și impactului inovării asupra 
acestora.

Aceste aspecte vizează:
(a) acordarea de asistență în toate etapele 
ciclului de cercetare, de la faza de prototip 
la cea de implementare deplină, pentru a 
permite realizarea potențialului lor în 
materie de cercetare;
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(b) asigurarea unui sprijin special pentru 
negocierile în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală în contextul 
proiectelor de inovare deschisă;
(c) asigurarea de măsuri de sprijin pentru 
a ajuta la compensarea întârzierilor legate 
de granturi, dat fiind că fluxul de 
numerar rămâne o problemă majoră 
pentru IMM-uri;
(d) introducerea unor măsuri de sprijin 
pentru activitățile de sensibilizare a IMM-
urilor;
Evaluările cantitative și calitative ale 
participării IMM-urilor sunt efectuate în 
cadrul acordurilor de evaluare și 
monitorizare.

Or. en


