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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

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a 
programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont Europa
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2018)0436),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 173 alineatul (3) și articolul 182 
alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0253/2018),

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

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele 
Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru 
transport și turism, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru agricultură
și dezvoltare rurală (A8-0000/2018),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

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

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Acțiunile programului specific ar 
trebui să fie utilizate pentru a oferi soluții 
la disfuncționalitățile pieței sau la situațiile 
de investiții sub nivelul optim, în mod 
proporțional, fără a se suprapune 
finanțărilor private sau a le exclude, și ar 
trebui să aibă o valoare adăugată 

(6) Acțiunile programului specific ar 
trebui să fie utilizate pentru a consolida, a 
lărgi și a extinde excelența bazei științifice 
și tehnologice a Uniunii, pentru a aborda 
provocările globale majore, pentru a 
consolida poziția de lider industrial al 
Uniunii, precum și pentru a oferi soluții la 
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europeană clară. disfuncționalitățile pieței sau la situațiile de 
investiții sub nivelul optim, care evită sau
exclud finanțările private.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând contribuția importantă a 
cercetării și inovării la abordarea 
provocărilor din domeniul alimentelor, al 
agriculturii, al dezvoltării rurale și al 
bioeconomiei, precum și pentru a valorifica 
oportunitățile corespunzătoare în materie 
de cercetare și inovare, în strânsă sinergie 
cu politica agricolă comună, acțiunile 
relevante din cadrul programului specific 
vor fi sprijinite cu suma de 10 miliarde 
EUR, alocată clusterului „Alimente și 
resurse naturale” pentru perioada 2021-
2027.

(7) Reflectând contribuția importantă a 
cercetării și inovării la abordarea 
provocărilor din domeniul alimentelor, al 
agriculturii, al dezvoltării rurale și al 
bioeconomiei, precum și pentru a valorifica 
oportunitățile corespunzătoare în materie 
de cercetare și inovare, în strânsă sinergie
cu politica agricolă comună, acțiunile 
relevante din cadrul programului specific 
vor fi sprijinite prin clusterul dedicat
„Alimente și resurse naturale” pentru 
perioada 2021-2027.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Întreprinderile din industriile 
culturale și creative (ICC) sunt printre 
cele mai inovatoare, fiind vitale pentru 
asigurarea diversității lingvistice și 
culturale și a pluralismului și pentru 
oferirea de servicii inovatoare, de calitate 
ridicată. De asemenea, ele generează 
efecte de propagare a inovării în alte 
sectoare industriale, precum turismul, 
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comerțul cu amănuntul și tehnologiile 
digitale. Patrimoniul cultural este o 
componentă a coeziunii europene și poate 
construi punți între tradiție și inovare. 
Conservarea patrimoniului și dezvoltarea 
de soluții creative, în special în domeniul 
digitalizării, este o prioritate a 
programului de cercetare. Orizont Europa 
va investi cel puțin 500 de milioane de 
euro în activități de cercetare în domeniul 
ICC, inclusiv 100 de milioane de euro în 
crearea unui „cloud pentru patrimoniul 
cultural”.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Finalizarea pieței unice digitale și 
multiplicarea oportunităților oferite de 
convergența tehnologiilor fizice cu cele 
digitale impun o accelerare a investițiilor. 
Programul Orizont Europa va contribui la 
aceste eforturi printr-o creștere 
substanțială a cheltuielilor în cadrul 
principalelor activități de cercetare și 
inovare din domeniul digital, comparativ 
cu programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 20206. Acest lucru ar 
trebui să garanteze rămânerea Europei în 
avangarda cercetării și a inovării în 
domeniul digital la nivel mondial.

(8) Finalizarea pieței unice digitale și 
multiplicarea oportunităților oferite de 
convergența tehnologiilor fizice cu cele 
digitale impun o accelerare a investițiilor. 
Programul Orizont Europa va contribui la 
aceste eforturi prin cheltuieli de cel puțin 
16 miliarde de euro în cadrul principalelor 
activități de cercetare și inovare din 
domeniul digital, comparativ cu 
programul-cadru pentru cercetare și 
inovare Orizont 20206. Acest lucru ar 
trebui să garanteze rămânerea Europei în 
avangarda cercetării și a inovării în 
domeniul digital la nivel mondial.

__________________ __________________

6 Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou 
cadru financiar multianual, modern și 
capabil să asigure îndeplinirea eficientă a 
obiectivelor prioritare ale Uniunii după 
anul 2020” identifică cheltuieli în valoare 
de 13 miliarde EUR în cadrul principalelor 
activități în domeniul digital din 
programul-cadru pentru cercetare și 

6 Comunicarea Comisiei intitulată „Un nou 
cadru financiar multianual, modern și 
capabil să asigure îndeplinirea eficientă a 
obiectivelor prioritare ale Uniunii după 
anul 2020” identifică cheltuieli în valoare 
de 13 miliarde EUR în cadrul principalelor 
activități în domeniul digital din 
programul-cadru pentru cercetare și 
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inovare Orizont 2020 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018
DC0098)

inovare Orizont 2020 (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A52018
DC0098)

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Tipurile de finanțare și metodele de 
execuție prevăzute în prezenta decizie sunt 
alese pe baza capacității lor de a atinge 
obiectivele specifice ale acțiunilor și de a 
obține rezultate, luându-se în considerare 
în special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. În ceea ce privește 
granturile, se ține seama și de posibilitatea 
de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și 
bareme de costuri unitare.

(9) Granturile sunt principalul tip de 
finanțare prevăzut în prezenta decizie. Alte 
tipuri de finanțare sunt alese pe baza 
capacității lor de a atinge obiectivele 
specifice ale acțiunilor și de a obține 
rezultate, luându-se în considerare în 
special costurile controalelor, sarcina 
administrativă și riscul preconizat de 
neconformitate. În ceea ce privește 
granturile, se ține seama și de posibilitatea 
de a utiliza sume forfetare, rate forfetare și 
bareme de costuri unitare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea și răspândirea 
excelenței;

(a) consolidarea, lărgirea și extinderea 
bazei științifice și tehnologice a Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) conectarea și dezvoltarea 
infrastructurilor de cercetare în întregul 
Spațiu European al Cercetării;

(c) conectarea și dezvoltarea 
infrastructurilor de cercetare în întregul 
Spațiu European al Cercetării, precum și 
facilitarea accesului pe scară largă la 
aceste infrastructuri;

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) încurajarea științei deschise și 
asigurarea vizibilității acesteia pentru 
public, precum și a accesului liber la 
rezultate;

(f) încurajarea științei deschise și 
asigurarea vizibilității acesteia pentru
public, precum și a accesului liber la 
rezultate, atunci când este cazul;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) îmbunătățirea competențelor 
necesare pentru inovare;

(n) îmbunătățirea competențelor și 
stimularea creativității pentru cercetare și 
inovare;

Or. en

Justificare

Creativitatea este esențială pentru inovare.
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Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pilonul II, „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, cu următoarele 
componente:

(2) Pilonul II, „Provocări globale și 
competitivitate industrială europeană”, cu 
următoarele componente:

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clusterul „Societate sigură și 
favorabilă incluziunii”, astfel cum este 
descris în pilonul II secțiunea 2 din anexa 
I;

(b) clusterul „Societate creativă și 
favorabilă incluziunii”, astfel cum este 
descris în pilonul II secțiunea 2 din anexa 
I;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) clusterul „Societate sigură”;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pilonul III, „Inovare deschisă”, cu 
următoarele componente:

(3) Pilonul III, „Europa inovativă”, cu 
următoarele componente:

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) partajarea excelenței, astfel cum 
este descrisă în partea „Consolidarea 
Spațiului European al Cercetării” secțiunea 
1 din anexa I;

(a) răspândirea excelenței, astfel cum 
este descrisă în partea „Consolidarea 
Spațiului European al Cercetării” secțiunea 
1 din anexa I;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) din Regulamentul ... 
Regulamentul privind FP/RfP, pachetul 
financiar pentru punerea în aplicare a 
programului specific pentru perioada 2021-
2027 este de 94 100 000 000 EUR, la 
prețuri curente.

1. În conformitate cu articolul 9 
alineatul (1) din Regulamentul ... 
Regulamentul privind FP/RfP, pachetul 
financiar pentru punerea în aplicare a 
programului specific pentru perioada 2021-
2027 este de 120 000 000 000 EUR, la 
prețuri constante.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru fiecare misiune poate fi 
înființat un comitet al misiunii. Acesta este 
compus din aproximativ 15 persoane de 
nivel înalt, inclusiv reprezentanți ai 
utilizatorilor finali. Comitetul misiunii 
oferă consultanță cu privire la:

1. Pentru fiecare misiune poate fi 
înființat un comitet al misiunii, cu sarcina 
de a elabora în comun și de a orienta 
punerea în aplicare. Acesta este compus 
din aproximativ 15 persoane de nivel înalt, 
inclusiv reprezentanți ai utilizatorilor finali. 
Comitetul misiunii include, printre alții, 
reprezentanți ai mediului academic, ai 
organizațiilor de cercetare și tehnologice, 
ai industriilor de toate dimensiunile, ai 
autorităților teritoriale și reprezentanți 
relevanți ai utilizatorilor finali. Membrii 
comitetului misiunii sunt numiți de 
Comisie, pe baza unei proceduri de 
selecție independente și transparente, 
inclusiv pe baza unei cereri deschise de 
exprimare a interesului. Ei oferă 
consultanță cu privire la:

Or. en

Justificare

Pentru a mări impactul misiunilor, comitetul misiunii ar trebui să includă principalii actori 
din domeniul cercetării și inovării, inclusiv autoritățile teritoriale, pentru o mai bună sinergie 
cu fondurile regionale.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conținutul programelor de lucru și 
revizuirea acestora, după caz, pentru 
realizarea obiectivelor misiunii, proiectate 
în colaborare cu părțile interesate și cu 
publicul, acolo unde este necesar;

(a) conținutul programelor de lucru ale 
clusterelor relevante și revizuirea acestora, 
după caz, pentru realizarea obiectivelor 
misiunii, proiectate în colaborare cu părțile 
interesate și cu publicul, acolo unde este 
necesar;

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Misiunile sunt puse în aplicare 
prin cereri de propuneri colaborative în 
cadrul programelor de lucru ale 
clusterelor relevante. Cererile de 
propuneri permit prezentarea de proiecte 
la toate nivelurile de pregătire tehnologică 
și societală.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Articolul 5 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Detaliile privind punerea în 
aplicare a misiunilor, inclusiv privind 
obiectul lor de activitate, indicatorii, 
obiectivele măsurabile și etapele, 
sinergiile cu alte fonduri ale Uniunii și 
legăturile cu parteneriatele europene, 
sunt definite în planurile strategice în 
materie de cercetare și inovare, astfel cum 
se prevede în anexa I la prezenta decizie.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Activitățile CEC sprijină cercetarea 
realizată în toate domeniile de către echipe 
individuale și transnaționale aflate în 

5. Activitățile CEC sprijină cercetarea 
realizată în toate domeniile de către echipe 
individuale și transnaționale aflate în 
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competiție la nivel european. competiție la nivel european. Pentru a 
îmbunătăți impactul validării cu succes a 
conceptului de către CEC, schema este 
deschisă beneficiarilor de granturi din 
afara CEC care îndeplinesc toate criteriile 
de eligibilitate.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Beneficiarului validării 
conceptului de către CEC i se acordă o 
marcă de excelență dacă propunerea este 
eligibilă, dacă a depășit pragurile 
aplicabile și dacă nu a putut fi finanțată 
în cadrul cererii specifice de propuneri.

Or. en

Justificare

Marca de excelență ar trebui extinsă la validarea conceptului de către CEC.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Consiliul științific acționează 
exclusiv în interesul realizării CEC, în 
conformitate cu principiile stabilite la 
articolul 6. Consiliul științific acționează 
cu integritate și probitate și își desfășoară 
activitatea în mod eficient și în condiții de 
maximă transparență.

4. Consiliul științific acționează 
exclusiv în interesul realizării CEC, în 
conformitate cu principiile stabilite la 
articolul 6. Consiliul științific acționează în 
deplină independență, cu integritate și 
probitate și își desfășoară activitatea în 
mod eficient și în condiții de maximă 
transparență.

Or. en
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Justificare

Consiliul științific al CEC trebuie să își păstreze independența și să fie „garantul calității 
activității din perspectivă științifică”.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia înființează un Consiliu 
european pentru inovare (denumit în 
continuare „CEI”) pentru a pune în aplicare 
acțiunile din cadrul pilonului III, „Inovare 
deschisă”, legate de CEI. CEI funcționează 
în conformitate cu următoarele principii: 
prioritate acordată inovării revoluționare 
și disruptive, autonomie, capacitate de 
asumare a riscurilor, eficiență, eficacitate, 
transparență și răspundere.

1. Comisia înființează un Consiliu 
european pentru inovare (denumit în 
continuare „CEI”) pentru a pune în aplicare 
acțiunile din cadrul pilonului III, „Europa 
inovativă”, legate de CEI. CEI 
funcționează în conformitate cu 
următoarele principii: prioritate acordată 
ideilor noi, care ar putea conduce la 
inovare revoluționară și disruptivă, 
autonomie, capacitate de asumare a 
riscurilor, eficiență, eficacitate, 
transparență și răspundere, aliniere la 
strategia globală pentru competitivitate a 
Uniunii și subsidiaritate.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. CEI va fi împărțit în două 
instrumente, Pathfinder și Accelerator, 
după cum se descrie în anexa I la 
prezenta decizie. Ambele instrumente 
vizează dezvoltarea de noi modele iterative 
de inovare, capabile să sprijine inovarea 
într-o manieră sistemică.

Or. en
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Amendamentul 25

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Acolo unde este cazul, obiectivele 
și acțiunile CEI sunt corelate cu alte părți 
ale programului, precum și cu alte 
fonduri naționale și ale Uniunii, în 
special cu EIT și cu InvestEU.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu duce la denaturarea concurenței 
într-o măsură care să contravină 
interesului comun.

(b) nu duce la denaturarea concurenței 
sau la excluderea investițiilor private.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia asigură cooperarea 
structurală între EIT și CEI la toate 
nivelurile.

Or. en

Justificare

Dat fiind că, prin intermediul CCI, și EIT a susținut inovatorii cu un potențial ridicat, inclusiv 
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asigurând accesul la investitori privați, la capital de risc, la coinvestiții și la alte surse de 
finanțare, trebuie instituită o cooperare structurală între EIT și CEI, pentru a asigura o 
complementaritate deplină și a evita suprapunerile inutile.

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) strategia globală a componentei 
CEI din cadrul pilonului III, „Inovare 
deschisă”;

(a) strategia globală a componentei 
CEI din cadrul pilonului III, „Europa 
inovativă”;

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) procesul sistematic și permanent 
de evaluare a acțiunilor CEI;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul CEI poate să adreseze Comisiei, 
la cerere, recomandări cu privire la:

Comitetul CEI poate să adreseze Comisiei, 
la cerere, și, oricând este cazul, în 
coordonare cu consiliul de conducere al 
EIT, recomandări cu privire la:

Or. en
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Justificare

Întrucât consiliul de conducere al EIT are un mandat similar, care ia, de asemenea, în 
considerare problema cunoștințelor și pe care EIT l-a construit de-a lungul ultimilor 10 ani, 
comitetul CEI și consiliul de conducere al EIT ar trebui să elaboreze recomandări comune, 
oricând este cazul.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identificarea, în cooperare cu 
serviciile relevante ale Comisiei, a 
eventualelor bariere în materie de 
reglementare cu care se confruntă 
antreprenorii, în special cei care au primit 
sprijin în cadrul componentei CEI;

(b) identificarea, în cooperare cu 
serviciile relevante ale Comisiei și cu EIT, 
a eventualelor bariere în materie de 
reglementare cu care se confruntă 
antreprenorii, în special cei care au primit 
sprijin în cadrul componentei CEI;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul CEI acționează în interesul 
atingerii obiectivelor componentei CEI. 
Acesta acționează cu integritate și probitate 
și își desfășoară activitatea în mod eficient 
și în condiții de transparență.

Comitetul CEI acționează în interesul 
atingerii obiectivelor CEI, ținând cont de 
strategia Uniunii în materie de 
competitivitate. Acesta acționează cu 
integritate și probitate și își desfășoară 
activitatea în mod eficient și în condiții de 
transparență, evitând denaturarea 
concurenței pe piața internă.

Or. en

Justificare

CEI va acționa în domeniul competitivității. Trebuie să se garanteze pe deplin că intervențiile 
nu denaturează concurența și nu creează condiții inechitabile.
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Amendamentul 33

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul CEI este format din 15 până la 
20 de persoane de nivel înalt, provenind 
din diverse părți ale ecosistemului de 
inovare din Europa, inclusiv antreprenori, 
directori de întreprinderi, investitori și
cercetători. Comitetul CEI contribuie la 
acțiunile de comunicare, membrii săi 
depunând toate eforturile pentru a spori 
prestigiul mărcii CEI.

Comitetul CEI este format din 15 până la 
20 de persoane de nivel înalt, provenind 
din diverse părți ale ecosistemului de 
inovare din Europa, inclusiv antreprenori, 
lideri industriali, economiști, investitori,
cercetători și experți academici în 
domeniul politicii de inovare. Comitetul 
CEI contribuie la acțiunile de comunicare, 
membrii săi depunând toate eforturile 
pentru a spori prestigiul mărcii CEI.

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele comitetului CEI este numit de 
către Comisie în urma unui proces de 
recrutare transparent. Președintele este o 
personalitate publică de marcă din 
domeniul inovării.

Președintele comitetului CEI este numit de 
către Comisie în urma unui proces de 
recrutare transparent. Președintele este o 
personalitate publică de marcă din 
domeniul cercetării și inovării.

Or. en

Justificare

Profilul și activitățile președintelui comitetului CEI ar trebui să reflecte misiunea amplă a 
CEI și a instrumentelor sale de finanțare (Pathfinder, Accelerator) pentru acțiuni avansate în 
materie de cercetare și inovare.

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Președintele prezidează comitetul CEI, 
pregătește reuniunile acestuia, alocă sarcini 
membrilor și poate crea subgrupuri 
specializate, în special pentru a identifica 
tendințele tehnologice emergente din 
cadrul portofoliului CEI. Președintele 
promovează CEI, acționează ca 
interlocutor în discuțiile cu Comisia și 
reprezintă CEI în lumea inovării. Comisia 
poate furniza sprijin administrativ 
președintelui în îndeplinirea sarcinilor sale.

Președintele prezidează comitetul CEI, 
pregătește reuniunile acestuia, alocă sarcini 
membrilor și poate crea subgrupuri 
specializate, în special pentru a identifica 
tendințele tehnologice emergente din 
cadrul portofoliului CEI. Președintele 
promovează CEI, acționează ca 
interlocutor în discuțiile cu Comisia și 
reprezintă CEI în lumea cercetării și
inovării. Comisia poate furniza sprijin 
administrativ președintelui în îndeplinirea 
sarcinilor sale.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de decizie
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programe de lucru Planificare strategică și programe de lucru

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programul este pus în aplicare prin 
programele de lucru menționate la 
articolul 110 din Regulamentul financiar. 
Acestea sunt elaborate ca urmare a unui 
proces de planificare strategică, astfel 
cum este descris în anexa I la prezenta 
decizie.

Punerea în aplicare a programului 
specific are la bază planuri specifice în 
materie de cercetare și inovare elaborate 
din doi în doi ani prin intermediul actelor 
delegate, în conformitate cu articolul 6 
din prezentul regulament și în urma unui 
proces transparent și strategic de 
planificare multianuală a activităților de 
cercetare și inovare, în special pentru 
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pilonul „Provocări globale și 
competitivitate industrială europeană”. 
Consultările cu autoritățile naționale, cu 
Parlamentul European și cu 
reprezentanții părților interesate cu 
privire la prioritățile și la tipurile de 
acțiuni și la formele de punere în aplicare 
adecvate care urmează a fi utilizate 
asigură alinierea la alte programe 
relevante ale Uniunii și cresc gradul de 
consecvență cu programele și prioritățile 
de finanțare naționale și regionale în 
domeniul CDI, consolidând astfel SEC, 
după cum se descrie în anexa I la 
prezenta decizie.

În temeiul planului strategic în materie de 
cercetare și inovare, programul este pus în 
aplicare prin programele de lucru 
menționate la articolul 110 din 
Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de decizie
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) toate clusterele din cadrul pilonului 
„Provocări globale și competitivitate 
industrială”, MSCA, infrastructuri de 
cercetare, sprijin pentru ecosistemele de 
inovare, partajarea excelenței și 
reformarea și consolidarea sistemului 
european de cercetare și inovare, în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 12 alineatul (4);

(b) toate clusterele din cadrul pilonului 
„Provocări globale și competitivitate 
industrială”, MSCA, infrastructuri de 
cercetare, sprijin pentru ecosistemele de 
inovare, răspândirea excelenței și 
reformarea și consolidarea sistemului 
european de cercetare și inovare, în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 12 alineatul (4);

Or. en
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Amendamentul 39

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare a obiectivelor
programului Orizont Europa într-un mod 
integrat va fi asigurată printr-o 
planificare strategică multianuală.
Această planificare va asigura axarea 
programului în general asupra impactului 
și coerența între diverșii săi piloni, precum 
și sinergia cu alte programe ale UE și 
sprijinul pentru și din partea altor politici 
ale UE.

Punerea în aplicare a programului 
Orizont Europa se bazează pe un proces 
incluziv și transparent de planificare 
strategică a activităților de cercetare și 
inovare finanțate de program.

Procesul de planificare strategică pune în 
aplicare obiectivele programului Orizont 
Europa definind prioritățile de finanțare.
Acesta va asigura axarea programului 
asupra impactului și coerența între diverșii 
săi piloni, precum și sinergia cu alte 
programe ale UE și sprijinul pentru și din 
partea altor politici ale UE. Procesul de 
planificare strategică și adoptarea 
planului strategic în materie de cercetare 
și inovare prin intermediul unui act 
delegat vor crește gradul de asumare și de 
înțelegere a scopului programului la 
nivelul unui public mai larg și le vor 
permite colegiuitorilor, părților interesate 
și statelor membre să fie pe deplin 
informate cu privire la inițiativele avute în 
vedere. Planificarea strategică va 
contribui la elaborarea și la punerea în 
aplicare a politicilor privind domeniile 
relevante acoperite, atât la nivelul UE, cât 
și în completarea politicilor statelor 
membre. Aceasta va permite simplificarea 
mecanismelor de finanțare, va evita 
duplicările și suprapunerile între 
posibilitățile de finanțare și va promova 
diseminarea și preluarea mai rapidă a 
rezultatelor cercetării și inovării.

Pentru a face posibile aceste obiective, 
Comisia va lansa o fază de consultare 
publică cu statele membre, cu 
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Parlamentul European, cu părțile 
interesate, inclusiv cu organizațiile 
societății civile, cu privire la prioritățile 
strategice, dar și la misiunile din cadrul 
pilonului Provocări globale și 
competitivitate industrială europeană și 
cu privire la tipurile adecvate de 
instrumente, în special parteneriatele 
europene. Toate parteneriatele și 
misiunile sau orice altă inițiativă 
strategică nouă este identificată în acest 
plan strategic pentru cercetare și inovare 
înainte de a fi incluse în programele de 
lucru.

În ceea ce privește parteneriatele 
europene, planul strategic pentru 
cercetare și inovare va evidenția și furniza 
argumentele pentru crearea, unificarea și 
eliminarea treptată a parteneriatelor 
europene. Toate parteneriatele 
consacrate, precum inițiativele comune în 
domeniul tehnologiei, vor fi avute în 
vedere pentru continuare după 2020, dată 
fiind valoarea lor adăugată în atragerea și 
valorificarea investițiilor private, precum
și contribuția lor la sinergiile fondurilor 
(Clean Sky a semnat parteneriate cu 17 
state membre și regiuni din întreaga 
Europă). La fel ca în cazul Orizont 2020, 
propunerile de întreprinderi comune vor 
fi prezentate ca regulamente ale 
Consiliului.

CCI noi și actuale vor fi identificate în 
propunerea legislativă privind o decizie a 
Parlamentului European și a Consiliului 
referitoare la agenda strategică în materie 
de inovare a CEI. Inițiativele emblematice 
în domeniul FET sprijinite în cadrul 
Orizont 2020 (actualmente Graphene 
Flagship, Human Brain Project, 
Quantum Flagship) vor fi sprijinite în 
continuare în cadrul programului. În 
măsura în care prezintă analogii 
substanțiale cu misiunile, alte „inițiative 
emblematice în domeniul FET”, dacă 
există, pot fi sprijinite de prezentul 
program-cadru ca misiuni orientate către 
tehnologiile viitoare și emergente. 
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Misiunile ar trebui să consolideze 
aspectele colaborative ale programului și 
să aprofundeze parteneriatele europene 
existente, care ar putea funcționa ca 
piloni pentru sprijinirea punerii în 
aplicare a misiunilor. Misiunile vor avea 
elemente tehnologice și societale și vor fi 
definite în strânsă cooperare cu toate 
direcțiile generale relevante.

Planificarea strategică va identifica 
legăturile existente dintre Orizont Europa 
și alte programe ale Uniunii, inclusiv 
programul Euratom, care oferă 
posibilități de sinergii între fondurile 
Uniunii. Orizont Europa va deveni un 
punct de referință pentru cercetare și 
inovare din toate programele conexe din 
cadrul instrumentelor bugetare și 
nefinanciare ale UE. Aceasta va promova, 
de asemenea, difuzarea și adoptarea mai 
rapidă a rezultatelor cercetării și inovării 
și va evita duplicarea și suprapunerile 
între posibilitățile de finanțare. Ea va 
furniza cadrul necesar pentru crearea de 
legături între acțiunile directe de 
cercetare ale Centrului Comun de 
Cercetare și alte acțiuni sprijinite în 
cadrul programului, inclusiv utilizarea 
rezultatelor pentru sprijinirea politicilor.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planificarea strategică va promova 
angajarea puternică în favoarea 
cetățenilor și a organizațiilor societății 
civile în toate etapele cercetării și inovării, 
crearea colectivă de cunoștințe, 
promovarea eficace a egalității de gen, 
inclusiv integrarea dimensiunii de gen în 
conținutul cercetării și al inovării, și va 

eliminat
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asigura și va promova adoptarea celor 
mai înalte standarde de etică și integritate.

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1

Amendamentul 41

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ea va include consultări și schimburi 
ample cu statele membre, cu Parlamentul 
European, după caz, și cu diverse părți 
interesate cu privire la priorități (inclusiv 
misiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”), la 
tipurile adecvate de acțiuni care urmează 
a fi utilizate, în special parteneriatele 
europene.

eliminat

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1

Amendamentul 42

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor consultări ample, 
planificarea strategică va identifica 
obiective comune și domenii comune de 
activitate, precum domeniul 
parteneriatelor (temeiul juridic propus 
stabilește numai instrumentele și criteriile 
care vor ghida utilizarea lor) și domeniul 
misiunilor.

eliminat
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Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1

Amendamentul 43

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planificarea strategică va contribui la 
elaborarea și la punerea în aplicare a 
politicilor privind domeniile relevante 
acoperite, atât la nivelul UE, cât și în 
completarea politicilor și a abordărilor de 
politică ale statelor membre. Prioritățile 
de politică ale UE vor fi luate în 
considerare în cursul procesului de 
planificare strategică, pentru a spori 
contribuția cercetării și a inovării la 
punerea în aplicare a politicilor. Ea va 
lua în considerare, de asemenea, 
activitățile prospective, studiile și alte 
dovezi științifice și va ține seama de 
inițiativele relevante existente la nivelul 
UE și la nivel național.

eliminat

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1

Amendamentul 44

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Planificarea strategică va promova 
sinergii între programul Orizont Europa 
și alte programe ale Uniunii, inclusiv 
programul Euratom, devenind astfel un
punct de referință pentru cercetarea și 

eliminat
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inovarea din toate programele conexe din 
cadrul instrumentelor bugetare și 
nefinanciare ale UE. Aceasta va promova, 
de asemenea, difuzarea și adoptarea mai 
rapidă a rezultatelor cercetării și inovării 
și va evita duplicarea și suprapunerile 
între posibilitățile de finanțare. Ea va 
furniza cadrul necesar pentru crearea de 
legături între acțiunile directe de 
cercetare ale Centrului Comun de 
Cercetare și alte acțiuni sprijinite în 
cadrul programului, inclusiv utilizarea
rezultatelor pentru sprijinirea politicilor.

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1

Amendamentul 45

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un plan strategic va stabili o strategie 
multianuală pentru crearea de conținut în 
cadrul programului de lucru (în 
conformitate cu articolul 11), păstrând 
totodată suficientă flexibilitate pentru a 
reacționa rapid în caz de oportunități și 
crize neașteptate. Întrucât programul 
Orizont Europa este stabilit pentru o 
durată de 7 ani, contextul economic, 
societal și politic în care acesta se va 
desfășura s-ar putea schimba în mod 
semnificativ în această perioadă. 
Programul Orizont Europa trebuie să se 
poată adapta rapid la aceste schimbări. 
Prin urmare, va exista posibilitatea de a 
include sprijin pentru activități dincolo de 
descrierile prevăzute în continuare, acolo 
unde acest lucru este justificat în mod 
corespunzător, pentru a aborda evoluțiile 
majore sau evenimentele neprevăzute, 
necesitățile în materie de politici ori 

eliminat
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situațiile de criză, de exemplu ca reacție la 
amenințările grave la adresa sănătății 
care rezultă, de exemplu, din epidemii.

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1

Amendamentul 46

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

În punerea în aplicare a programului 
Orizont Europa se va acorda o atenție 
deosebită adoptării unei abordări 
echilibrate și ample a cercetării și 
inovării, care să nu se limiteze doar la 
elaborarea unor noi produse, procese și 
servicii pe baza cunoștințelor și 
progreselor științifice și tehnologice, ci să 
includă și utilizarea tehnologiilor 
existente în cadrul unor aplicații noi, 
ameliorarea continuă și inovarea de ordin 
netehnologic și social. O abordare 
sistemică, transdisciplinară, 
transsectorială și transpolitică în materie 
de cercetare și inovare va asigura 
capacitatea de abordare a provocărilor, 
determinând totodată crearea unor 
întreprinderi și sectoare competitive noi, 
încurajarea concurenței, stimularea 
investițiilor private și menținerea 
condițiilor de concurență echitabile în 
cadrul pieței interne.

eliminat

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1
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Amendamentul 47

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul pilonilor „Provocări globale și 
competitivitate industrială” și „Inovare 
deschisă”, cercetarea și inovarea vor fi 
completate cu activități apropiate de 
utilizatorii finali și de piață, precum 
demonstrația, testarea sau validarea 
conceptului, excluzând însă activitățile de 
comercializare care depășesc faza 
cercetării și a inovării. Aceasta va 
include, de asemenea, sprijin pentru 
activitățile de pe partea cererii care 
contribuie la accelerarea implementării și 
a difuzării unei game largi de inovații. 
Accentul va fi pus pe cereri de propuneri 
fără caracter obligatoriu.

eliminat

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1.

Amendamentul 48

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, pe baza 
experienței dobândite în cadrul 
programului Orizont 2020, științele 
sociale și cele umaniste vor fi pe deplin 
integrate în toate clusterele, inclusiv 
activitățile specifice și specializate. În mod 
similar, activitățile care implică cercetare 
și inovare în domeniul marin și maritim 
vor fi puse în aplicare într-un mod 
strategic și integrat, în conformitate cu 
politica maritimă integrată, cu politica 

eliminat
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comună în domeniul pescuitului și cu 
angajamentele internaționale ale UE.

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1.

Amendamentul 49

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Inițiativele emblematice în domeniul 
FET” sprijinite în cadrul programului 
Orizont 2020 vor continua să fie sprijinite 
în cadrul prezentului program. În măsura 
în care prezintă analogii substanțiale cu 
misiunile, alte „inițiative emblematice în 
domeniul FET”, dacă există, vor fi 
sprijinite de prezentul program-cadru ca 
misiuni orientate către tehnologiile 
viitoare și emergente.

eliminat

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1.

Amendamentul 50

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dialogurile din cadrul Cooperării în 
domeniul științei și tehnologiei cu 
partenerii internaționali ai UE și 
dialogurile de politică cu principalele 
regiuni ale lumii vor contribui 
semnificativ la identificarea sistematică a 
oportunităților de cooperare care, atunci 
când sunt combinate cu diferențierea în 

eliminat
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funcție de țară/regiune, vor sprijini 
stabilirea priorităților.

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1.

Amendamentul 51

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datorită faptului că se axează pe 
ecosistemele de inovare, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
s-ar integra în mod natural în pilonul 
„Inovare deschisă” al programului 
Orizont Europa, însă planificarea 
comunităților de cunoaștere și inovare 
(CCI) ale EIT va fi aliniată prin 
intermediul procesului de planificare 
strategică la pilonul „Provocări globale și 
competitivitate industrială”.

eliminat

Or. en

Justificare

Reformulat în amendamentul la anexa I – paragraful 1.

Amendamentul 52

Propunere de decizie
Anexa I – subtitlul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calea rapidă spre cercetare și inovare

Or. en
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Amendamentul 53

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orizont Europa le va permite tuturor 
tipurilor de beneficiari să solicite 
finanțare într-o manieră mai rapidă 
pentru anumite părți ale programului. 
Această abordare va sprijini cercetarea și 
inovarea în toate clusterele, CEI și 
componenta de „răspândire a excelenței”, 
acoperind deopotrivă cercetarea 
fundamentală și acțiuni apropiate de 
piață. Dezvoltând succesul instrumentului 
existent Calea rapidă spre inovare din 
cadrul Orizont 2020, această abordare va 
urma o logică ascendentă, pe baza unor 
cereri deschise permanent și respectând 
un termen de cel mult șase luni pentru 
acordarea finanțării. În componenta de 
„răspândire a excelenței”, această 
abordare va sprijini și statele membre mai 
puțin dezvoltate, astfel încât acestea să 
poată accesa fonduri într-o manieră mai 
rapidă și în sens ascendent. Cel puțin 
15 % din bugetul programului se acordă 
în sistemul rapid. Cel mult cinci entități 
juridice participă la o acțiune.

Or. en

Justificare

Europa are nevoie de un program mai rapid dacă se dorește o reacție eficace la provocările 
globale din zilele noastre.

Amendamentul 54

Propunere de decizie
Anexa I – paragraful 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod excepțional, atunci când acest 
lucru este justificat de cerința de a numi 

eliminat
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cei mai buni experți disponibili și/sau de 
mărimea limitată a rezervei de experți 
calificați, experții independenți care asistă 
comitetul de evaluare sau care sunt 
membri ai acestuia pot evalua anumite 
propuneri pentru care declară un interes 
potențial. În acest caz, Comisia sau 
organismul de finanțare iau toate 
măsurile de remediere necesare pentru a 
asigura integritatea procesului de 
evaluare. Procesul de evaluare va fi 
gestionat în consecință, incluzând o etapă 
care să implice o interacțiune între diverși 
experți. La identificarea propunerilor 
eligibile pentru finanțare, comitetul de 
evaluare va lua în considerare 
circumstanțele particulare.

Or. en

Justificare

Această formulare deschide posibilitatea de a alege orice fel de expert care a arătat un 
interes potențial. Ar trebui să se clarifice faptul că acești experți ar trebui să aibă cel puțin o 
calificare relevantă pentru tema respectivă.

Amendamentul 55

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deși UE rămâne cel mai mare producător 
de publicații științifice din lume, ea este în 
mod esențial „un producător în masă” de 
cunoștințe, având, comparativ cu 
dimensiunile sale, un număr redus de 
centre de excelență de nivel mondial și un 
nivel de performanță mediu sau slab într-
o serie de domenii vaste. Spre deosebire de 
SUA și, în prezent, într-o anumită măsură, 
de China, UE are încă tendința de a urma
un „model de excelență distribuită”, în care 
resursele sunt răspândite la un număr mare 
de cercetători și de instituții de cercetare. O 
altă provocare o constituie faptul că, în 
multe țări din UE, sectorul public nu oferă 

UE rămâne cel mai mare producător de 
publicații științifice din lume. Spre 
deosebire de SUA și, în prezent, într-o 
anumită măsură, de China, UE urmează un 
„model de excelență distribuită”, în care 
resursele sunt răspândite la un număr mare 
de cercetători și de instituții de cercetare. O 
altă provocare o constituie faptul că, în 
multe țări din UE, sectorul public nu oferă 
încă condiții suficient de atractive pentru 
cei mai buni cercetători. Acești factori 
accentuează relativa lipsă de atractivitate a 
Europei în contextul concurenței la nivel 
mondial pentru atragerea talentelor 
științifice.
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încă condiții suficient de atractive pentru 
cei mai buni cercetători. Acești factori 
accentuează relativa lipsă de atractivitate a 
Europei în contextul concurenței la nivel 
mondial pentru atragerea talentelor 
științifice.

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schemele existente, precum validarea 
conceptului, vor fi consolidate pentru a 
acoperi activități încă din faza foarte 
timpurie a transformării rezultatelor 
cercetării într-o propunere valoroasă din 
punct de vedere comercial sau social. 
Beneficiarii altor granturi decât CEC vor 
putea candida pentru schemă dacă 
îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea cercetătorilor cu idei 
excelente să devină independenți și să își 
consolideze totodată propria echipă sau 
propriul program de cercetare;

– Sprijinirea cercetătorilor cu idei 
excelente din orice domeniu de cercetare
să devină independenți și să își consolideze 
totodată propria echipă sau propriul 
program de cercetare;

Or. en
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Amendamentul 58

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Noi modalități de lucru în mediul 
științific, cu potențialul de a crea rezultate 
revoluționare și de a facilita potențialul de 
inovare comercială și socială a cercetării 
finanțate;

– Noi modalități de lucru în mediul 
științific, cu potențialul de a crea rezultate 
revoluționare și de a facilita potențialul de 
inovare comercială și socială a cercetării 
finanțate, după caz, în sinergie cu alte 
componente ale Orizont Europa și cu alte 
programe ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2 –
liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Schimb de experiență și de bune 
practici cu agențiile regionale și naționale 
de finanțare a cercetării pentru a promova 
sprijinirea cercetătorilor de nivel excelent;

– Răspândirea de experiență și de 
bune practici la nivel altor organisme ale 
agenției, precum și al agențiilor regionale 
și naționale de finanțare a cercetării pentru 
a promova sprijinirea cercetătorilor de 
nivel excelent;

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Europa este un motor științific, cu 
aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
care lucrează în mii de universități, centre 
de cercetare și societăți de prim-plan la 

Europa este un motor științific, cu 
aproximativ 1,8 milioane de cercetători, 
care lucrează în mii de universități, centre 
de cercetare și societăți de prim-plan la 
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nivel mondial. Cu toate acestea, potrivit 
estimărilor, UE va trebui să formeze și să 
angajeze cel puțin un milion de cercetători 
noi până în 2027, pentru a putea atinge 
obiectivele stabilite pentru creșterea 
investițiilor în cercetare și inovare. Această 
nevoie este deosebit de acută în sectorul 
neacademic. UE trebui să își consolideze 
eforturile pentru a încuraja mai mulți tineri, 
femei și bărbați, să urmeze o carieră 
științifică, pentru a atrage cercetători din 
țări terțe, pentru a reține proprii cercetători 
și pentru a-i reintegra în Europa pe 
cercetătorii europeni care lucrează în restul 
lumii. În plus, pentru o răspândire mai 
largă a excelenței, condițiile de lucru ale 
cercetătorilor trebuie îmbunătățite și mai 
mult în întregul Spațiu European al 
Cercetării (SEC). În această privință, sunt 
necesare legături mai puternice în special 
cu Spațiul european al educației (SEEd), cu 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR) și cu Fondul social european 
(FSE+).

nivel mondial. Cu toate acestea, potrivit 
estimărilor, UE va trebui să formeze și să 
angajeze cel puțin un milion de cercetători 
noi până în 2027, pentru a putea atinge 
obiectivele stabilite pentru creșterea 
investițiilor în cercetare și inovare. Această 
nevoie este deosebit de acută în sectorul 
neacademic. UE trebui să își consolideze 
eforturile pentru a încuraja mai mulți tineri, 
femei și bărbați, să urmeze o carieră 
științifică, pentru a atrage cercetători din 
țări terțe, pentru a reține proprii cercetători 
și pentru a-i reintegra în Europa pe 
cercetătorii europeni care lucrează în restul 
lumii.

Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui 
acordată atenție schemelor care 
facilitează echilibrul între viața de familie 
și cea profesională, inclusiv printr-o 
flexibilitate mai mare pentru cercetătorii 
de ambele sexe, pentru a facilita 
concilierea vieții de familie cu viața 
profesională. Garantarea egalității 
depline de gen în toate sectoarele, inclusiv 
în cele ale științei, tehnologiei și inovării, 
reprezintă o condiție esențială pentru 
dezvoltarea economică globală.

În plus, pentru a asigura sinergii și pentru 
o răspândire mai largă a excelenței, marca 
de excelență se va aplica în continuare 
cererilor din cadrul MSCA, iar condițiile 
de lucru ale cercetătorilor trebuie 
îmbunătățite și mai mult în întregul Spațiu 
European al Cercetării (SEC). În această 
privință, sunt necesare legături mai 
puternice în special cu Spațiul european al 
educației (SEEd), cu Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) și cu Fondul 
social european (FSE+).
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Or. en

Amendamentul 61

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) se axează pe cercetarea de nivel 
excelent, care este pe deplin ascendentă, 
deschisă oricărui domeniu de cercetare și 
inovare, de la cercetarea de bază, până la 
comercializare și la crearea de servicii 
inovatoare. Printre acestea se numără 
domeniile de cercetare reglementate în 
temeiul Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene și al Tratatului de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice (Euratom). În cazul în 
care apar nevoi specifice și devin 
disponibile surse de finanțare suplimentare, 
MSCA pot viza anumite activități legate 
de provocări specifice (inclusiv misiunile 
identificate), anumite tipuri de instituții de 
cercetare și inovare sau anumite locații 
geografice, pentru a răspunde la evoluția 
cerințelor Europei în materie de 
competențe, de formare în domeniul 
cercetării, de dezvoltare a carierei și de 
schimb de cunoștințe

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) se axează pe cercetarea de nivel 
excelent, care este pe deplin ascendentă, 
deschisă oricărui domeniu de cercetare și 
inovare, de la cercetarea de bază, până la 
comercializare și la crearea de servicii 
inovatoare. Printre acestea se numără 
domeniile de cercetare reglementate în 
temeiul Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene și al Tratatului de 
instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice (Euratom). În cazul în 
care apar nevoi specifice și devin 
disponibile surse de finanțare suplimentare, 
MSCA pot viza anumite tipuri de instituții 
de cercetare și inovare sau anumite locații 
geografice, pentru a răspunde la evoluția 
cerințelor Europei în materie de 
competențe, de formare în domeniul 
cercetării, de dezvoltare a carierei și de 
schimb de cunoștințe

Or. en

Justificare

MSCA ar trebui să rămână un program complet ascendent (după cum se precizează în prima 
propoziție a paragrafului).

Amendamentul 62

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 2 –
liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Programe de formare în scopul 
dotării cercetătorilor cu o varietate de 
competențe relevante pentru a face față 
provocărilor globale actuale și viitoare.

– Programe de formare, acolo unde 
este cazul în complementaritate cu 
activitățile educaționale ale EIT, în scopul 
dotării cercetătorilor cu o varietate de 
competențe relevante pentru a face față 
provocărilor globale actuale și viitoare.

Or. en

Justificare

CEI le oferă studenților educație antreprenorială, prin implicarea industriei în programele 
școlare. La fel ca MSCA, modelul mărcii EIT are la bază promovarea mobilității ca cerință 
centrală pentru programele masterale și doctorale. Creșterea complementarității cu MSCA 
ar asigura o valoare adăugată mai ridicată pentru ambele inițiative, ar îmbunătăți integrarea 
și, de asemenea, ar evita suprapunerile inutile.

Amendamentul 63

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Programe de formare pentru 
încurajarea excelenței și răspândirea 
bunelor practici la nivelul instituțiilor și al 
sistemelor de cercetare și inovare;

– Programe de formare, dezvoltate în 
cooperare cu alte componente ale Orizont 
Europa, pentru încurajarea excelenței și 
răspândirea bunelor practici la nivelul 
instituțiilor și al sistemelor de cercetare și 
inovare;

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Infrastructurile de cercetare de ultimă 
generație oferă servicii-cheie comunităților 
de cercetare și inovare, jucând un rol 

Infrastructurile de cercetare de ultimă 
generație oferă servicii-cheie comunităților 
de cercetare și inovare, jucând un rol 
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esențial în expansiunea frontierelor 
cunoașterii. Sprijinirea infrastructurilor de 
cercetare la nivelul UE contribuie la 
reducerea gradului de dispersare a 
infrastructurilor de cercetare și a centrelor 
de excelență științifică de la nivel național, 
precum și la soluționarea problemei
circulației reduse a cunoștințelor între 
discipline.

esențial în expansiunea frontierelor 
cunoașterii. Sprijinirea infrastructurilor de 
cercetare de toate dimensiunile la nivelul 
UE contribuie la reducerea gradului de 
dispersare a infrastructurilor de cercetare și 
a centrelor de excelență științifică de la 
nivel național și regional, precum și la 
intensificarea circulației cunoștințelor între 
discipline.

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general este înzestrarea Europei 
cu infrastructuri de cercetare de anvergură 
mondială, care să fie deschise și accesibile 
tuturor cercetătorilor din Europa și din 
lume și care să le valorifice întregul 
potențial de progres științific și de inovare. 
Obiectivele principale sunt reducerea 
fragmentării ecosistemelor de cercetare și 
de inovare, evitarea duplicării eforturilor și 
o mai bună coordonare a dezvoltării și a 
utilizării infrastructurilor de cercetare. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 
problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 

Obiectivul general este îmbunătățirea 
înzestrării Europei cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială, care să 
fie deschise și accesibile tuturor 
cercetătorilor din Europa și din lume și 
care să le valorifice întregul potențial de 
progres științific și de inovare. Obiectivele 
principale sunt reducerea fragmentării 
ecosistemelor de cercetare și de inovare, 
asigurarea modernizării continue, 
evitarea duplicării eforturilor și o mai bună 
coordonare a dezvoltării, a utilizării și a 
accesibilității infrastructurilor de cercetare, 
inclusiv în statele mai puțin dezvoltate. De 
asemenea, este crucial să fie sprijinit 
accesul liber la infrastructurile de cercetare 
pentru toți cercetătorii europeni, prin 
intermediul Cloudului european pentru 
știința deschisă (denumit în continuare 
„EOSC” - European Open Science Cloud) 
și să se acorde un acces sporit la resursele 
de cercetare digitale, pentru a aborda în 
mod specific problema actuală a adoptării 
insuficiente a practicilor în materie de 
știință deschisă și de date deschise. De 
asemenea, UE trebuie să abordeze 
problema creșterii rapide a concurenței la 
nivel mondial pentru atragerea talentelor, 
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competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea de soluții inovatoare.

prin atragerea de cercetători din țări terțe 
care să lucreze cu infrastructuri de 
cercetare de anvergură mondială. Creșterea 
competitivității industriei europene este, de 
asemenea, un obiectiv major, sprijinirea 
tehnologiilor și a serviciilor esențiale, 
relevante pentru infrastructurile de 
cercetare și pentru utilizatorii acestora, 
îmbunătățind astfel condițiile pentru 
furnizarea și utilizarea de soluții 
inovatoare.

Or. en

Amendamentul 66

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele-cadru din trecut au contribuit 
în mod semnificativ la utilizarea mai 
eficientă și mai eficace a infrastructurilor 
naționale și au dezvoltat, împreună cu 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI), o 
abordare mai coerentă și mai strategică a 
procesului de elaborare a politicilor cu 
privire la infrastructurile de cercetare 
paneuropene. Această abordare strategică a 
generat avantaje clare, inclusiv reducerea 
duplicării eforturilor printr-o utilizare 
generală mai eficientă a resurselor, precum 
și procese și proceduri de standardizare.

Programele-cadru din trecut au contribuit 
în mod semnificativ la utilizarea mai 
eficientă și mai eficace a infrastructurilor 
naționale și la eliminarea barierelor din 
calea utilizării în toate domeniile 
cercetării europene prin acces 
transnațional și au dezvoltat, împreună cu 
Forumul strategic european privind 
infrastructurile de cercetare (ESFRI), o 
abordare mai coerentă și mai strategică a 
procesului de elaborare a politicilor cu 
privire la infrastructurile de cercetare 
paneuropene. Această abordare strategică a 
generat avantaje clare, inclusiv reducerea 
duplicării eforturilor printr-o utilizare 
generală mai eficientă a resurselor, precum 
și procese și proceduri de standardizare și 
de armonizare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează să scoată în evidență programul de acces transnațional care, 
pe baza diferitelor evaluări ale programelor-cadru, a fost recunoscut ca o poveste de succes 
major a finanțării pentru cercetare prin mai multe programe-cadru consecutive. Există deja 
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numeroase procese și proceduri naționale care sunt bine standardizate, dar care nu sunt 
armonizate între diferitele infrastructuri de cercetare din diferitele state membre.

Amendamentul 67

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile sprijinite de UE vor oferi 
valoare adăugată prin: consolidarea și 
optimizarea infrastructurilor de cercetare 
existente în paralel cu eforturile de 
dezvoltare a unor noi infrastructuri; 
stabilirea Cloudului european pentru știința 
deschisă (EOSC) ca mediu eficace, 
adaptabil și durabil pentru cercetarea 
bazată pe date; interconectarea rețelelor 
naționale și regionale de cercetare și 
învățământ, consolidarea și asigurarea unei 
infrastructuri de rețea de mare capacitate 
pentru volume imense de date și accesul la 
resursele digitale dincolo de granițe și de 
limitele domeniilor; eliminarea 
obstacolelor care împiedică accesul celor 
mai bune echipe de cercetare la cele mai 
bune servicii de infrastructuri de cercetare 
din UE; promovarea potențialului de 
inovare al infrastructurilor de cercetare, 
axate pe dezvoltarea și pe coinovarea 
tehnologică, precum și intensificarea 
utilizării infrastructurilor de cercetare de 
către industrie.

Activitățile sprijinite de UE vor oferi 
valoare adăugată prin: consolidarea și 
optimizarea infrastructurilor de cercetare 
existente în paralel cu eforturile de 
dezvoltare a unor noi infrastructuri; 
stabilirea Cloudului european pentru știința 
deschisă (EOSC) și a Cloudului pentru 
patrimoniul cultural european - un spațiu 
de colaborare între muzee - ca mediu 
eficace, adaptabil și durabil pentru 
cercetarea bazată pe date; interconectarea 
rețelelor naționale și regionale de cercetare 
și învățământ, consolidarea și asigurarea 
unei infrastructuri de rețea de mare 
capacitate pentru volume imense de date și 
accesul la resursele digitale dincolo de 
granițe și de limitele domeniilor; crearea 
de platforme de cercetare și de proiecte 
pentru eliminarea obstacolelor care 
împiedică accesul celor mai bune echipe de 
cercetare la cele mai bune servicii de 
infrastructuri de cercetare din UE; 
promovarea potențialului de inovare al 
infrastructurilor de cercetare, axate pe 
dezvoltarea și pe coinovarea tehnologică, 
precum și intensificarea utilizării 
infrastructurilor de cercetare de către 
industrie.

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, trebuie consolidată și 
dimensiunea internațională a 
infrastructurilor de cercetare din UE, 
încurajând cooperarea mai strânsă cu 
omologii internaționali și participarea 
internațională la infrastructurile de 
cercetare europene, în vederea obținerii de 
avantaje reciproce.

De asemenea, trebuie consolidată și 
dimensiunea internațională a 
infrastructurilor de cercetare din UE, 
încurajând cooperarea mai strânsă și 
conectivitatea cu omologii internaționali și 
participarea internațională la 
infrastructurile de cercetare europene, în 
vederea obținerii de avantaje reciproce.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înființarea, funcționarea și durabilitatea pe 
termen lung a infrastructurilor de cercetare 
identificate de ESFRI sunt esențiale pentru 
ca UE să poată dobândi o poziție de lider în 
ceea ce privește cercetarea de frontieră, 
crearea și utilizarea de cunoștințe și 
competitivitatea industriilor sale.

Înființarea, funcționarea și durabilitatea pe 
termen lung a infrastructurilor de cercetare, 
inclusiv a celor identificate de ESFRI, sunt 
esențiale pentru ca UE să poată dobândi o 
poziție de lider în ceea ce privește
cercetarea de frontieră, crearea și utilizarea 
de cunoștințe și competitivitatea 
industriilor sale.

Or. en

Justificare

Nu numai infrastructurile de cercetare identificate de ESFRI sunt fundamentale pentru ca 
Europa să își mențină poziția de lider în domeniul cercetării de frontieră.

Amendamentul 70

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cloudul european pentru știința deschisă 
(EOSC) ar trebui să devină un canal de 
distribuție eficace și cuprinzător pentru 

Cloudul european pentru știința deschisă 
(EOSC) ar trebui să devină un canal de 
distribuție eficace și cuprinzător pentru 
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serviciile de infrastructuri de cercetare și ar 
trebui să furnizeze comunităților de 
cercetători din Europa servicii de date de 
următoare generație pentru colectarea, 
stocarea, prelucrarea datelor (de exemplu 
servicii de analiză, de simulare, de 
vizualizare), precum și pentru schimbul de 
date științifice masive. EOSC ar trebui, de 
asemenea, să le ofere cercetătorilor din 
Europa acces la majoritatea datelor 
generate și colectate de infrastructurile de 
cercetare, precum și la resursele HPC și 
„exascale” implementate în cadrul 
infrastructurii europene de date (EDI -
European Data Infrastructure)13.

serviciile de infrastructuri de cercetare și ar 
trebui să le permită comunităților de 
cercetători din Europa să dezvolte servicii 
de date de următoare generație pentru 
colectarea, stocarea, prelucrarea datelor (de 
exemplu servicii de analiză, de simulare, 
de vizualizare), precum și pentru schimbul 
de date științifice masive. EOSC ar trebui, 
de asemenea, să le ofere cercetătorilor din 
Europa servicii care să încurajeze stocarea 
și prelucrarea majorității datelor verificate 
din punctul de vedere al calități, generate 
și colectate de cercetătorii din interiorul și 
din afara infrastructurilor de cercetare și, 
de asemenea, ar trebui să ofere acces la 
resursele HPC și „exascale” implementate 
în cadrul infrastructurii europene de date 
(EDI - European Data Infrastructure)13. 
EOSC trebuie să fie în mod implicit 
rezilient la amenințările digitale, 
asigurând încredere și identitate 
orizontale adecvate, precum și servicii de 
securitate cibernetică.

__________________ __________________

13 Infrastructura europeană de date va sta la 
baza Cloudului european pentru știința 
deschisă, prin furnizarea de capacități de 
calcul de înaltă performanță de anvergură 
mondială, de conectivitate de mare viteză 
și de servicii de vârf în materie de date și 
de software.

13 Infrastructura europeană de date va sta la 
baza Cloudului european pentru știința 
deschisă, prin furnizarea de capacități de 
calcul de înaltă performanță de anvergură 
mondială, de conectivitate de mare viteză 
și de servicii de vârf în materie de date și 
de software.

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 4 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Ciclul de viață al infrastructurilor 
de cercetare paneuropene, prin proiectarea 
de noi infrastructuri de cercetare; faza de 
pregătire și de punere în aplicare a 

– Ciclul de viață al infrastructurilor 
de cercetare paneuropene, prin proiectarea 
de noi infrastructuri de cercetare; faza de 
pregătire și de punere în aplicare a 



PE625.306v01-00 44/148 PR\1158114RO.docx

RO

acestora, funcționarea lor în faza 
incipientă, în complementaritate cu alte 
resurse de finanțare, precum și 
consolidarea și optimizarea ecosistemului 
de infrastructuri de cercetare, prin 
monitorizarea reperelor ESFRI și prin 
facilitarea acordurilor privind nivelul 
serviciilor, a evoluțiilor, a fuziunilor sau a 
scoaterii din funcțiune a unor infrastructuri 
de cercetare paneuropene;

acestora, funcționarea lor în faza 
incipientă, în complementaritate cu alte 
resurse de finanțare, precum și 
consolidarea și optimizarea ecosistemului 
de infrastructuri de cercetare care 
monitorizează reperele ESFRI și care 
facilitează acordurile privind nivelul 
serviciilor, evoluțiile, fuziunile sau 
scoaterea din funcțiune a unor 
infrastructuri de cercetare paneuropene, 
precum și concurența între conceptele de 
instituire a infrastructurii în condiții 
echitabile;

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 4 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Cloudul european pentru știința 
deschisă, inclusiv: adaptabilitatea și 
durabilitatea canalului de acces; federarea 
eficace a resurselor europene, naționale, 
regionale și instituționale; evoluția tehnică 
și politică a acestuia pentru a se adapta la 
noile necesități și cerințe în materie de 
cercetare (de exemplu, utilizarea seturilor 
de date sensibile, confidențialitatea prin 
intermediul proiectării); interoperabilitatea 
datelor și respectarea principiilor FAIR și o 
bază mai largă de utilizatori;

– Cloudul european pentru știința 
deschisă, inclusiv: adaptabilitatea și 
durabilitatea canalului de acces; federarea 
eficace a resurselor europene, naționale, 
regionale și instituționale; evoluția tehnică 
și politică a acestuia pentru a se adapta la 
noile necesități și cerințe în materie de 
cercetare (de exemplu, utilizarea seturilor 
de date sensibile, confidențialitatea prin 
intermediul proiectării), în acord cu 
comunitățile de cercetători; 
interoperabilitatea datelor și respectarea 
principiilor FAIR și o bază mai largă de 
utilizatori;

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Peisajul cercetării va fi îmbunătățit în mod 
semnificativ prin asigurarea deschiderii 
principalelor infrastructuri de cercetare 
internaționale, naționale și regionale pentru 
toți cercetătorii din UE și prin integrarea 
serviciilor infrastructurilor respective, 
atunci când este necesar, în vederea 
armonizării condițiilor de acces, a 
îmbunătățirii și a extinderii furnizării de 
servicii și a încurajării strategiei comune de 
dezvoltare a componentelor de înaltă 
tehnologie și a serviciilor avansate, prin 
acțiuni de inovare.

Peisajul cercetării va fi îmbunătățit în mod 
semnificativ prin asigurarea deschiderii 
principalelor infrastructuri de cercetare 
internaționale, naționale și regionale pentru 
toți cercetătorii din UE și prin integrarea 
serviciilor infrastructurilor respective, 
atunci când este necesar, în vederea 
armonizării condițiilor de acces, a 
îmbunătățirii și a extinderii furnizării de 
servicii și a încurajării strategiei comune de 
dezvoltare a componentelor de înaltă 
tehnologie și a serviciilor avansate, prin 
acțiuni de inovare ce răspund nevoilor 
comunităților de cercetători și, astfel, 
încurajează participarea activă a acestora.

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de decizie
Anexa I – partea I – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, care 
să abordeze provocările globale în scopul 
furnizării accesului pentru cercetători și al 
armonizării și îmbunătățirii serviciilor 
infrastructurilor;

– Rețele de infrastructuri de cercetare 
paneuropene, naționale și regionale, 
inclusiv cele de dimensiuni mici și 
mijlocii, în scopul furnizării accesului 
pentru cercetători și al armonizării și 
îmbunătățirii serviciilor infrastructurilor;

Or. en

Justificare

Infrastructurile de cercetare de dimensiuni mici și mijlocii rămân importante pentru 
ecosistemele de cercetare și inovare. În plus, întrucât infrastructurile de cercetare pot fi 
utilizate pentru o gamă largă de domenii științifice și tehnologice, nu este necesară o referire 
la provocările globale.
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Amendamentul 75

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

II II PROVOCĂRI GLOBALE ȘI 
COMPETITIVITATE INDUSTRIALĂ 
EUROPEANĂ

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE va obține beneficii ca utilizator și ca 
producător de tehnologii și industrii și va 
demonstra cum pot să funcționeze și să se 
dezvolte o societate și o economie 
moderne, industrializate, durabile, 
incluzive, deschise și democratice. 
Acțiunile tot mai numeroase, pe plan 
economic, social și al mediului, în 
domeniul economiei industriale durabile a 
viitorului vor fi încurajate și consolidate, 
fie că este vorba despre: sănătate și 
bunăstare pentru toți, fie despre societăți 
reziliente, incluzive și sigure, fie despre 
energia și mobilitatea accesibile și curate, 
fie despre o economie și o societate 
digitalizate, fie despre o industrie 
transdisciplinară și creativă, fie despre 
soluții bazate pe tehnologii spațiale, 
maritime sau terestre, fie despre soluții 
privind alimentele și alimentația; utilizarea 
durabilă a resurselor naturale, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; toate acestea generează bunăstare 
în Europa și oferă locuri de muncă de mai 
bună calitate. Transformarea industrială va 
fi crucială.

UE va obține beneficii ca utilizator și ca 
producător de cunoștințe, tehnologii și 
industrii și va demonstra cum pot să 
funcționeze și să se dezvolte o societate și 
o economie moderne, industrializate, 
durabile, incluzive, deschise și 
democratice. Acțiunile tot mai numeroase, 
pe plan economic, social și al mediului, în 
domeniul economiei industriale durabile a 
viitorului vor fi încurajate și consolidate, 
fie că este vorba despre: sănătate și 
bunăstare pentru toți, fie despre societăți 
reziliente, incluzive și sigure, fie despre 
energia și mobilitatea accesibile și curate, 
fie despre o economie și o societate 
digitalizate, fie despre o industrie 
transdisciplinară și creativă, fie despre 
soluții bazate pe tehnologii spațiale, 
maritime sau terestre, fie despre soluții 
privind alimentele și alimentația; utilizarea 
durabilă a resurselor naturale, combaterea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea; toate acestea generează bunăstare 
în Europa și oferă locuri de muncă de mai 
bună calitate. Transformarea industrială va 
fi crucială.
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Or. en

Amendamentul 77

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea din cadrul acestui 
pilon al programului Orizont Europa sunt 
grupate în clustere integrate de activități. În 
loc să abordeze sectoare, investițiile 
vizează modificări sistemice pentru 
societatea și economia noastră, de-a lungul 
unui vector de durabilitate. Aceste 
obiective vor fi atinse numai dacă toți 
actorii, atât publici, cât și privați, se 
implică în proiectarea și crearea în comun a 
cercetării și inovării, reunind astfel 
utilizatori finali, oameni de știință, ingineri, 
producători, inovatori, întreprinderi, cadre 
didactice, cetățeni și organizații ale 
societății civile Prin urmare, niciunul dintre 
clusterele nu este destinat unui singur set 
de actori.

Cercetarea și inovarea din cadrul acestui 
pilon al programului Orizont Europa sunt 
grupate în clustere integrate de activități. În 
loc să abordeze sectoare, investițiile 
vizează modificări sistemice pentru 
societatea și economia noastră, de-a lungul 
unui vector de durabilitate. Aceste 
obiective vor fi atinse numai dacă toți 
actorii, atât publici, cât și privați, se 
implică în proiectarea și crearea în comun a 
cercetării și inovării, reunind astfel 
utilizatori finali, cercetători, oameni de 
știință, ingineri, producători, inovatori, 
întreprinderi, cadre didactice, cetățeni și 
organizații ale societății civile Prin urmare, 
niciunul dintre clusterele nu este destinat 
unui singur set de actori.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clusterele vor dezvolta și vor aplica 
tehnologiile digitale, generice esențiale și 
emergente, ca parte a unei strategii comune 
de promovare a poziției de lider industrial a 
UE. Dacă este cazul, UE va folosi date și 
servicii bazate pe tehnologii spațiale.

Clusterele vor sprijini crearea de 
cunoștințe în toate fazele de dezvoltare, 
inclusiv în activitățile de cercetare din 
etapele incipiente. De asemenea, 
clusterele vor dezvolta și vor aplica 
tehnologiile digitale, generice esențiale și 
emergente, ca parte a unei strategii comune 
de promovare a poziției de lider industrial a 
UE. Dacă este cazul, UE va folosi date și 
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servicii bazate pe tehnologii spațiale.

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda sprijin pentru a scoate 
tehnologia din laborator și a o introduce pe 
piață, precum și pentru dezvoltarea de 
aplicații, inclusiv linii și demonstratori-
pilot, măsuri pentru stimularea introducerii 
pe piață și pentru stimularea implicării 
sectorului privat. Sinergiile cu alte 
programe vor fi sporite la maximum.

Se va acorda sprijin pentru a scoate 
tehnologia din laborator și a o introduce pe 
piață, precum și pentru dezvoltarea de 
aplicații, inclusiv linii și demonstratori-
pilot, măsuri pentru stimularea introducerii 
pe piață și pentru stimularea implicării 
sectorului privat. Sinergiile cu alte 
componente ale Orizont Europa, în 
special cu EIT, dar și cu alte programe,
vor fi sporite la maximum.

Or. en

Justificare

Misiunea EIT este aceea de a oferi soluții la cele mai presante provocări globale cu care se 
confruntă societatea. EIT contribuie deja la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și, 
prin urmare, ar trebui să fie strâns interconectat cu toate clusterele. De asemenea, există un 
potențial ridicat de sinergii între activitățile CCI și majoritatea clusterelor, care ar trebui 
explorat în continuare și maximizat oricând este posibil.

Amendamentul 80

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea și inovarea din domeniul 
sănătății au jucat un rol semnificativ în 
această realizare, dar și în îmbunătățirea 
productivității și a calității în sectorul 
sănătății și al îngrijirii. Cu toate acestea, 
UE continuă să se confrunte cu provocări 
noi sau persistente care îi amenință 

Cercetarea și inovarea din domeniul 
sănătății au jucat un rol semnificativ în 
această realizare, dar și în îmbunătățirea 
productivității și a calității în sectorul 
sănătății și al îngrijirii. Cu toate acestea, 
UE continuă să se confrunte cu provocări 
noi sau persistente care îi amenință 
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cetățenii, sănătatea publică, și durabilitatea 
serviciilor de sănătate și a sistemelor de 
protecție socială, precum și 
competitivitatea industriei de sănătate și 
îngrijire. Printre principalele provocări 
legate de sănătate în UE se numără: lipsa 
unei aplicări eficace a promovării sănătății 
și a prevenirii bolilor; răspândirea bolilor 
netransmisibile; răspândirea rezistenței la 
medicamentele antimicrobiene și apariția 
unor epidemii infecțioase; creșterea 
poluării mediului; persistența inegalităților 
în materie de sănătate între țări și în 
interiorul țărilor, care afectează în mod 
disproporționat persoanele dezavantajate 
sau aflate în etape vulnerabile ale vieții; 
detectarea, înțelegerea, controlul, 
prevenirea și reducerea riscurilor pentru 
sănătate într-un mediu social, urban și 
natural în rapidă schimbare; creșterea 
costurilor sistemelor de sănătate europene 
și introducerea treptată a abordărilor 
personalizate în domeniul medicinei și a 
digitalizării în domeniul sănătății și al 
îngrijirii și presiunea tot mai mare asupra 
industriei europene de sănătate și îngrijire 
ca să rămână competitivă în și prin 
dezvoltarea inovării în domeniul sănătății 
în raport cu actorii emergenți la nivel 
mondial.

cetățenii, sănătatea publică, și durabilitatea 
serviciilor de sănătate și a sistemelor de 
protecție socială, precum și 
competitivitatea industriei de sănătate și 
îngrijire. Printre principalele provocări 
legate de sănătate în UE se numără: lipsa 
unei aplicări eficace a promovării sănătății 
și a prevenirii bolilor; răspândirea bolilor 
netransmisibile; răspândirea rezistenței la 
medicamentele antimicrobiene și apariția 
unor epidemii infecțioase; creșterea 
poluării mediului; persistența inegalităților 
în materie de sănătate între țări și în 
interiorul țărilor, care afectează în mod 
disproporționat persoanele dezavantajate 
sau aflate în etape vulnerabile ale vieții; 
detectarea, înțelegerea, controlul, 
prevenirea și reducerea riscurilor pentru 
sănătate într-un mediu social, urban și 
natural în rapidă schimbare; creșterea 
costurilor sistemelor de sănătate europene 
și introducerea treptată a abordărilor 
personalizate în domeniul medicinei, 
inclusiv a cercetării relevante și a 
digitalizării în domeniul sănătății și al 
îngrijirii și presiunea tot mai mare asupra 
industriei europene de sănătate și îngrijire 
ca să rămână competitivă în și prin 
dezvoltarea inovării în domeniul sănătății 
în raport cu actorii emergenți la nivel 
mondial.

Or. en

Justificare

Medicina personalizată nu este gata să fie pusă în aplicare fără cercetări suplimentare. 
Cercetările translaționale sunt esențiale pentru succesul cercetării în domeniul sănătății, 
aducând rezultatele cercetării de la laborator la pacient și înapoi la laborator pentru 
îmbunătățiri suplimentare. Dacă nu există o concentrare puternică pe cercetările 
biomedicale de bază, contextul nu mai este atât de propice pentru a asigura îmbunătățiri 
viitoare pentru pacienți.

Amendamentul 81

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste provocări în materie de sănătate 
sunt complexe, interconectate și globale și 
impun colaborări la nivel multidisciplinar, 
transsectorial și transnațional. Activitățile 
de cercetare și inovare vor crea legături 
strânse între cercetarea bazată pe 
descoperire, cercetarea clinică, 
epidemiologică, ecologică și socio-
economică, precum și între acestea și 
științele reglementării. Activitățile 
respective vor valorifica competențele 
combinate din mediul academic și industrie 
și vor încuraja colaborarea cu serviciile de 
sănătate, cu pacienții, cu factorii de decizie 
și cu cetățenii, pentru a atrage finanțare 
publică și a asigura asimilarea rezultatelor 
atât în practica clinică, cât și în sistemele 
de sănătate. Ele vor promova colaborarea 
strategică la nivelul UE și la nivel 
internațional, pentru a pune în comun 
expertiza, capacitățile și resursele necesare 
pentru crearea unor economii de scară și de 
timp și pentru extinderea sferei de aplicare, 
precum și pentru a partaja beneficiile și 
riscurile financiare preconizate implicate.

Aceste provocări în materie de sănătate 
sunt complexe, interconectate și globale și 
impun colaborări la nivel multidisciplinar, 
transsectorial și transnațional la nivel 
transnațional. Activitățile de cercetare și 
inovare, inclusiv cercetarea biomedicală 
de bază necesară, vor crea legături strânse 
între cercetarea bazată pe descoperire, 
cercetarea clinică, epidemiologică, 
ecologică și socio-economică, precum și 
între acestea și științele reglementării. 
Activitățile respective vor valorifica 
competențele combinate din mediul 
academic și industrie și vor încuraja 
colaborarea cu serviciile de sănătate, cu 
pacienții, cu factorii de decizie și cu 
cetățenii, pentru a atrage finanțare publică 
și a asigura asimilarea rezultatelor atât în 
practica clinică, cât și în sistemele de 
sănătate. Ele vor promova colaborarea 
strategică la nivelul UE și la nivel 
internațional, pentru a pune în comun 
expertiza, capacitățile și resursele necesare 
pentru crearea unor economii de scară și de 
timp și pentru extinderea sferei de aplicare, 
precum și pentru a partaja beneficiile și 
riscurile financiare preconizate implicate.

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2 –
liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Bolile infantile asociate cu rate 
ridicate ale mortalității și cu morbiditate 
pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 83

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bolile netransmisibile, inclusiv bolile rare, 
reprezintă o provocare majoră pentru 
sănătate și pentru societate și necesită 
abordări mai eficace în materie de 
prevenire, tratament și îngrijire medicală, 
inclusiv abordări medicale personalizate.

Bolile netransmisibile, inclusiv bolile rare, 
reprezintă o provocare majoră pentru 
sănătate și pentru societate și necesită 
abordări mai eficace în materie de 
prevenire, diagnosticare, tratament și 
îngrijire medicală, inclusiv abordări 
medicale personalizate.

Or. en

Justificare

Diagnosticarea reprezintă o componentă esențială a acestui proces și nu ar trebui uitată (a se 
vedea prima „linie generală”).

Amendamentul 84

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Domenii cu un grad ridicat de 
necesitate clinică nesatisfăcută, precum 
tipurile rare de cancer, inclusiv cele 
pediatrice,

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.4 – paragraful 2 –
liniuța 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Vaccinuri, metode de diagnosticare, 
tratamente și îngrijiri medicale pentru 
bolile infecțioase, inclusiv comorbidități și 
coinfecții;

– Vaccinuri, metode de diagnosticare, 
tratamente și îngrijiri medicale, inclusiv 
produse farmaceutice, pentru bolile 
infecțioase, inclusiv comorbidități și 
coinfecții;

Or. en

Justificare

Pentru bolile infecțioase este nevoie de produse farmaceutice inovatoare. Pentru acestea este 
nevoie de cercetări privind nu numai ingredientele, ci și sistemele purtătoare inovatoare.

Amendamentul 86

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tehnologiile și instrumentele din domeniul 
sănătății sunt vitale pentru sănătatea 
publică și contribuie într-o mare măsură la 
îmbunătățirile importante realizate în UE în 
ceea ce privește calitatea vieții, a sănătății 
și a îngrijirii persoanelor. Prin urmare, 
proiectarea, dezvoltarea, producerea și 
punerea în aplicare a unor instrumente și 
tehnologii adecvate, fiabile, sigure și 
rentabile pentru sănătate și îngrijire, ținând 
seama în mod corespunzător de nevoile 
persoanelor cu handicap și de îmbătrânirea 
populației, reprezintă o provocare 
strategică de importanță majoră. Printre 
acestea se numără inteligența artificială și 
alte tehnologii digitale, care oferă 
îmbunătățiri semnificative față de cele 
existente și care stimulează 
competitivitatea și sustenabilitatea 
industriei legate de sănătate, contribuind la 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate. Industria europeană legată de 
sănătate este unul dintre sectoarele 
economice critice ale UE, reprezentând 
3 % din PIB și având 1,5 milioane de 

Tehnologiile și instrumentele din domeniul 
sănătății sunt vitale pentru sănătatea 
publică și contribuie într-o mare măsură la 
îmbunătățirile importante realizate în UE în 
ceea ce privește calitatea vieții, a sănătății 
și a îngrijirii persoanelor. Prin urmare, 
proiectarea, dezvoltarea, producerea și 
punerea în aplicare a unor instrumente și 
tehnologii adecvate, fiabile, sigure și 
rentabile pentru sănătate și îngrijire, ținând 
seama în mod corespunzător de nevoile 
persoanelor cu handicap și de îmbătrânirea 
populației, reprezintă o provocare 
strategică de importanță majoră. Printre 
acestea se numără tehnologiile generice 
esențiale, care oferă îmbunătățiri 
semnificative față de cele existente și care 
stimulează competitivitatea și 
sustenabilitatea industriei legate de 
sănătate, contribuind la crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate. Industria 
europeană legată de sănătate este unul 
dintre sectoarele economice critice ale UE, 
reprezentând 3 % din PIB și având 1,5 
milioane de angajați.
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angajați.

Or. en

Justificare

Este prea restrictiv să se menționeze doar inteligența artificială și alte tehnologii digitale. În 
special fotonica, o tehnologie generică esențială, promite siguranță și eficacitate din punctul 
de vedere al costurilor în soluțiile de îngrijire a sănătății.

Amendamentul 87

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. CLUSTERUL „O SOCIETATE 
SIGURĂ ȘI FAVORABILĂ 
INCLUZIUNII”

2. CLUSTERUL „O SOCIETATE 
CREATIVĂ ȘI FAVORABILĂ 
INCLUZIUNII”

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE reprezintă o modalitate unică de a 
combina creșterea economică cu politicile 
sociale, cu un grad ridicat de incluziune 
socială și cu valori comune precum 
democrația, drepturile omului, egalitatea de 
gen și bogăția diversității. Acest model 
evoluează constant și trebuie să abordeze 
provocările generate, printre altele, de 
globalizare și de schimbările tehnologice. 
De asemenea, Europa trebuie să 
răspundă la provocările legate de 
amenințările persistente la adresa 
securității. Atacurile teroriste și 
radicalizarea, precum și atacurile 
cibernetice și amenințările hibride ridică 
probleme de securitate majore și pun o 

UE reprezintă o modalitate unică de a 
combina creșterea economică cu politicile 
sociale, cu un grad ridicat de incluziune 
socială și cu valori comune precum
democrația, drepturile omului, egalitatea de 
gen și bogăția diversității. Acest model 
evoluează constant și trebuie să abordeze 
provocările generate, printre altele, de 
globalizare și de schimbările tehnologice.
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presiune deosebită asupra societăților.

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest context, industriile culturale și 
creative (ICC) joacă un rol esențial în 
conservarea și promovarea diversității 
culturale și lingvistice europene, 
consolidează sentimentul de apartenență 
la identitățile europene și regionale, 
contribuie la transmiterea de cunoștințe și 
valori și protejează patrimoniul tangibil și 
intangibil european pentru generațiile 
actuale și viitoare. În același timp, acestea 
consolidează coeziunea socială și 
contribuie semnificativ la economia 
Uniunii în ceea ce privește ocuparea 
forței de muncă, investițiile, creșterea și 
inovarea și sprijină în mod semnificativ 
competitivitatea Uniunii la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cetățenii europeni, instituțiile de stat și 
economia trebuie să fie protejate 
împotriva amenințărilor continue legate 
de criminalitatea organizată, inclusiv 
traficul cu arme de foc, traficul de 
droguri și traficul de ființe umane. De 
asemenea, este esențială consolidarea 
protecției și a securității printr-o mai 

eliminat
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bună gestionare a frontierelor. 
Criminalitatea cibernetică este în creștere 
și riscurile conexe se diversifică, în 
paralel cu digitalizarea economiei și a 
societății. Europa trebuie să își continue 
eforturile de îmbunătățire a securității 
cibernetice și a protecției vieții private în 
mediul digital, precum și eforturile de 
combatere a răspândirii de informații 
false și dăunătoare, pentru a proteja 
stabilitatea democratică și economică. În 
fine, sunt necesare eforturi suplimentare 
pentru a limita efectele fenomenelor 
meteorologice extreme, care se intensifică 
din cauza schimbărilor climatice - precum 
inundațiile, furtunile sau secetele care 
conduc la incendii forestiere, la 
degradarea terenurilor și la alte dezastre 
naturale, de exemplu cutremurele -
asupra vieții și a condițiilor de trai; 
Catastrofele, fie naturale, fie cauzate de 
om, pot periclita funcții sociale 
importante, precum sănătatea, 
aprovizionarea cu energie și guvernarea.

Or. en

Justificare

Textul de la amendamentele 89-91 a fost mutat la clusterul „O societate sigură”.

Amendamentul 91

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Amploarea, complexitatea și caracterul 
transnațional al acestor provocări 
necesită acțiune pe mai multe niveluri din 
partea UE. Abordarea acestor aspecte 
sociale, politice, culturale și economice 
critice, precum și a provocărilor în 
materie de securitate numai la nivel 
național ar cauza riscul de utilizare 
ineficientă a resurselor, de adoptare a 
unor abordări fragmentate și a unor 

eliminat
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standardele diferite în materie de 
cunoștințe și de capacități.

Or. en

Amendamentul 92

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cercetarea în domeniul securității face 
parte din răspunsul cuprinzător mai 
amplu al UE la amenințările de 
securitate. Aceasta contribuie la procesul 
de dezvoltare a capacităților prin faptul că 
permite disponibilitatea în viitor a unor 
tehnologii și aplicații care să elimine 
lacunele în materie de capacitate 
identificate de factorii de decizie și de 
practicienii din domeniu. Finanțarea 
cercetării prin programul-cadru al UE a 
reprezentat deja aproximativ 50 % din 
totalul finanțării publice alocate pentru 
cercetarea în domeniul securității în UE. 
Se vor folosi la maximum instrumentele 
disponibile, inclusiv programul spațial 
european (Galileo și EGNOS, 
Copernicus, cunoașterea situației spațiale 
și comunicarea guvernamentală prin 
satelit). Se urmărește crearea de sinergii 
cu activitățile sprijinite de cercetarea în 
domeniul apărării finanțată de UE și 
evitarea duplicării în materie de 
finanțare. Colaborarea transfrontalieră 
contribuie la dezvoltarea unei piețe unice 
europene a securității și la îmbunătățirea 
performanței industriale, punând astfel 
bazele autonomiei UE.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 93

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.2. Patrimoniul cultural 2.2.2. Industriile culturale și creative, 
inclusiv patrimoniul cultural

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Patrimoniul cultural reprezintă țesutul 
vieții noastre, fiind important pentru 
comunități, grupuri și societăți și oferind 
un sentiment de apartenență. El constituie 
legătura dintre trecutul și viitorul 
societăților noastre, o forță motrice a 
economiilor locale și o sursă puternică de 
inspirație pentru industriile culturale și 
creative. Accesul, conservarea, protejarea 
și restaurarea, interpretarea și valorificarea 
întregului potențial al patrimoniului nostru 
cultural reprezintă provocări cruciale, atât 
în prezent, cât și pentru generațiile viitoare. 
Patrimoniu cultural este principala materie 
primă și sursă de inspirație pentru arte, 
pentru artizanatul tradițional, pentru 
sectoarele culturale, antreprenoriale și 
creative, care reprezintă vectori ai creșterii 
economice durabile, ai creării de noi locuri 
de muncă și ai comerțului exterior.

Sprijinirea activităților de inovare și 
cercetare în domeniul industriilor 
culturale și creative (ICC) europene 
dobândește o importanță strategică, 
acestea fiind capabile să conserve 
diversitatea lingvistică și culturală, 
pluralismul și oferta de servicii inovatoare 
și de calitate ridicată, în special în 
contextul unei piețe convergente și 
globalizate. Industriile culturale și 
creative creează o punte între artă, 
cultură, afaceri și tehnologie. Mai mult, 
în special în domeniul digitalizării, ICC 
joacă un rol esențial în reindustrializarea 
Europei, sunt un factor de creștere 
economică și se află într-o poziție 
strategică pentru a declanșa efecte 
pozitive inovatoare în alte sectoare 
industriale, cum ar fi turismul, comerțul 
cu amănuntul și ingineria. Patrimoniul 
cultural este o componentă a ICC. 
Patrimoniul cultural reprezintă țesutul 
vieții noastre, fiind important pentru 
comunități, grupuri și societăți și oferind 
un sentiment de apartenență. El constituie 
legătura dintre trecutul și viitorul 
societăților noastre, o forță motrice a 



PE625.306v01-00 58/148 PR\1158114RO.docx

RO

economiilor locale și o sursă puternică de 
inspirație pentru industriile culturale și 
creative. Accesul, conservarea, protejarea 
și restaurarea, interpretarea și valorificarea 
întregului potențial al patrimoniului nostru 
cultural reprezintă provocări cruciale, atât 
în prezent, cât și pentru generațiile viitoare. 
Patrimoniu cultural este principala materie 
primă și sursă de inspirație pentru arte, 
pentru artizanatul tradițional, pentru 
sectoarele culturale, antreprenoriale și 
creative, care reprezintă vectori ai creșterii 
economice durabile, ai creării de noi locuri 
de muncă și ai comerțului exterior. Mai 
mult, turismul de patrimoniu și muzeele 
pot oferi noi perspective culturale și 
economice, mai ales în regiunile 
postindustriale, și pot conserva know-
how-ul tradițional european.

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 2 –
liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Conservarea, protejarea, 
consolidarea și reabilitarea patrimoniului 
cultural și lingvistic cu ajutorul 
tehnologiilor de vârf, inclusiv digitale;

– Conservarea, protejarea, 
consolidarea și reabilitarea patrimoniului 
cultural și lingvistic și a competențelor și 
meșteșugurilor tradiționale cu ajutorul 
tehnologiilor de vârf, inclusiv digitale;

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 2 –
liniuța 6 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- Instituirea unui „Cloud pentru 
patrimoniul cultural”:

Va fi creat un spațiu de colaborare 
muzeală pentru a asigura accesibilitatea 
patrimoniului cultural prin intermediul 
noilor tehnologii, precum și pentru a 
încuraja și a facilita transmiterea de 
know-how și de competențe, cum ar fi 
restaurarea operelor de artă etc. Mai 
mult, cloudul va fi strâns legat de 
platforma Europeana.

Cloudul pentru patrimoniul cultural:

- va fi un spațiu de colaborare în materie 
de cercetare și proiecte între muzee, 
specialiștii din domeniul culturii și public; 
- va asigura accesibilitatea cercetării și a 
cunoștințelor pentru public; 

- va oferi oportunitatea de a crea grupuri 
de lucru individuale și structuri de 
proiect; 

- va oferi și va integra legături cu 
platforme existente, precum Europeana; 

- va reprezenta un echivalent cultural 
european al serviciilor de cloud pe bază 
comercială.

Or. en

Justificare

Schimbul și stocarea pe termen lung de informații și know-how au o deosebită importanță în 
acest context. În prezent, nu există o platformă digitală adecvată în acest domeniu, care să 
ofere soluții la problemele foarte practice legate de colaborări în materie de colecții, în 
special la nivel european. Instituirea unui spațiu de colaborare între muzeele europene poate 
contribui la soluționarea acestor provocări.

Amendamentul 97

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.2 – paragraful 2 a 
(nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Activități transversale:

În Orizont Europa, creativitatea și 
proiectarea vor reprezenta o problemă 
transversală, care va fi integrată în 
proiecte în cadrul întregului program, 
pentru a sprijini noi tehnologii, modele de 
afaceri și competențe, precum și pentru a 
transforma soluțiile creative și 
interdisciplinare în valoare economică și 
socială.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.4. Societăți reziliente în caz de 
catastrofe

eliminat

Catastrofele apar din mai multe surse, fie 
naturale, fie cauzate de om, printre care 
atacurile teroriste, fenomenele climatice și 
alte fenomene extreme (inclusiv creșterea
nivelului mării), incendiile forestiere, 
valurile de căldură, inundațiile, 
cutremurele, tsunami și fenomene 
vulcanice, crizele hidrologice, fenomenele 
meteorologice din spațiu, catastrofele 
industriale și din domeniul 
transporturilor, evenimentele CBRN și
riscurile în cascadă generate de acestea. 
Scopul este de a preveni și de a reduce 
pierderea de vieți omenești, daunele aduse 
sănătății și mediului, daunele economice 
și materiale cauzate de catastrofe, de a 
asigura securitatea alimentară, precum și 
de a îmbunătăți gradul de înțelegere și de 
reducere a riscurilor generate de 
catastrofe și învățămintele trase în 
perioada ulterioară catastrofelor.
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Linii generale

– Tehnologiile și capacitățile 
necesare pentru personalul de intervenție 
din cadrul operațiunilor de urgență 
desfășurate în situații de criză și de 
catastrofă;

– Capacitatea societății de gestiona 
și a reduce mai eficient riscul de 
catastrofe, inclusiv prin soluții bazate pe 
natură și prin îmbunătățirea prevenirii, 
pregătirii și a răspunsului la riscurile 
existente și la cele noi.

– Interoperabilitatea echipamentelor 
și a procedurilor, pentru a facilita 
cooperarea operațională transfrontalieră 
și o piață integrată a UE.

Or. en

Justificare

Textul de la amendamentele 97-117 a fost mutat la clusterul „O societate sigură”.

Amendamentul 99

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Catastrofele apar din mai multe surse, fie 
naturale, fie cauzate de om, printre care 
atacurile teroriste, fenomenele climatice și 
alte fenomene extreme (inclusiv creșterea 
nivelului mării), incendiile forestiere, 
valurile de căldură, inundațiile, 
cutremurele, tsunami și fenomene 
vulcanice, crizele hidrologice, fenomenele 
meteorologice din spațiu, catastrofele 
industriale și din domeniul 
transporturilor, evenimentele CBRN și 
riscurile în cascadă generate de acestea. 
Scopul este de a preveni și de a reduce 
pierderea de vieți omenești, daunele aduse 
sănătății și mediului, daunele economice 
și materiale cauzate de catastrofe, de a 
asigura securitatea alimentară, precum și 

eliminat
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de a îmbunătăți gradul de înțelegere și de 
reducere a riscurilor generate de 
catastrofe și învățămintele trase în 
perioada ulterioară catastrofelor.

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Linii generale eliminat

– Tehnologiile și capacitățile 
necesare pentru personalul de intervenție 
din cadrul operațiunilor de urgență 
desfășurate în situații de criză și de 
catastrofă;

– Capacitatea societății de gestiona 
și a reduce mai eficient riscul de 
catastrofe, inclusiv prin soluții bazate pe 
natură și prin îmbunătățirea prevenirii, 
pregătirii și a răspunsului la riscurile 
existente și la cele noi.

– Interoperabilitatea echipamentelor 
și a procedurilor, pentru a facilita 
cooperarea operațională transfrontalieră 
și o piață integrată a UE.

Or. en

Amendamentul 101

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.4 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tehnologiile și capacitățile 
necesare pentru personalul de intervenție 
din cadrul operațiunilor de urgență 

eliminat
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desfășurate în situații de criză și de 
catastrofă;

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.4 – paragraful 2 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Capacitatea societății de gestiona 
și a reduce mai eficient riscul de 
catastrofe, inclusiv prin soluții bazate pe 
natură și prin îmbunătățirea prevenirii, 
pregătirii și a răspunsului la riscurile 
existente și la cele noi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 103

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.4 – paragraful 2 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Interoperabilitatea echipamentelor 
și a procedurilor, pentru a facilita 
cooperarea operațională transfrontalieră 
și o piață integrată a UE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.5. Protecția și securitatea eliminat

Este necesar să se asigure protecția 
cetățenilor și un răspuns adecvat la 
amenințările de securitate generate de 
activitățile infracționale, inclusiv teroriste, 
și la amenințările hibride; să se asigure 
protecția persoanelor, a spațiilor publice 
și a infrastructurii critice, atât împotriva 
atacurilor fizice (inclusiv CBRN-E), cât și 
a atacurilor cibernetice; să fie combătute 
terorismul și radicalizarea, inclusiv prin 
înțelegerea și abordarea ideilor și 
credințelor teroriștilor; să fie prevenite și 
combătute formele grave de criminalitate, 
inclusiv criminalitatea cibernetică și 
crima organizată; să se acorde sprijin 
victimelor; să fie urmărite fluxurile 
financiare ilicite; să fie sprijinită 
utilizarea datelor în scopul asigurării 
aplicării legii și să se asigure protecția 
datelor cu caracter personal în cadrul 
activităților de asigurare a aplicării legii; 
să fie sprijinită gestionarea frontierelor 
aeriene, maritime și terestre ale UE, în 
scopul circulației persoanelor și a 
bunurilor. Este esențial să se mențină 
nivelul de flexibilitate necesar pentru a 
răspunde cu rapiditate la noile provocări 
în materie de securitate care ar putea 
apărea.

Linii generale

– Abordări și tehnologii inovatoare 
pentru specialiștii din domeniul securității 
(precum forțele de poliție, poliția de 
frontieră și garda de coastă, birourile 
vamale), pentru practicienii din domeniul 
sănătății publice, operatorii de 
infrastructură și cei care gestionează 
spații deschise;

– Dimensiunile umane și sociale ale 
criminalității și ale radicalizării violente, 
în legătură cu persoanele implicate sau 
potențial implicate în astfel de 
comportamente, precum și cu cele 
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afectate sau care ar putea fi afectate;

– Mentalitățile cetățenilor, 
autorităților publice și industriei, în 
vederea prevenirii apariției de noi riscuri 
de securitate și a reducerii riscurilor 
existente, inclusiv a celor generate de 
noile tehnologii, precum inteligența 
artificială;

– Combaterea dezinformării și a 
știrilor false cu implicații în materie de 
securitate;

– Interoperabilitatea echipamentelor 
și a procedurilor, pentru a facilita 
cooperarea operațională transfrontalieră 
și între agenții și pentru a dezvolta o piață 
integrată a UE.

– Asigurarea protecției datelor cu 
caracter personal în cadrul activităților de 
asigurare a aplicării legii, având în 
vedere, în special, rapidele evoluții 
tehnologice.

Or. en

Amendamentul 105

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesar să se asigure protecția 
cetățenilor și un răspuns adecvat la 
amenințările de securitate generate de 
activitățile infracționale, inclusiv teroriste, 
și la amenințările hibride; să se asigure 
protecția persoanelor, a spațiilor publice 
și a infrastructurii critice, atât împotriva 
atacurilor fizice (inclusiv CBRN-E), cât și 
a atacurilor cibernetice; să fie combătute 
terorismul și radicalizarea, inclusiv prin 
înțelegerea și abordarea ideilor și 
credințelor teroriștilor; să fie prevenite și 
combătute formele grave de criminalitate, 

eliminat
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inclusiv criminalitatea cibernetică și 
crima organizată; să se acorde sprijin 
victimelor; să fie urmărite fluxurile 
financiare ilicite; să fie sprijinită 
utilizarea datelor în scopul asigurării 
aplicării legii și să se asigure protecția 
datelor cu caracter personal în cadrul 
activităților de asigurare a aplicării legii; 
să fie sprijinită gestionarea frontierelor 
aeriene, maritime și terestre ale UE, în 
scopul circulației persoanelor și a 
bunurilor. Este esențial să se mențină 
nivelul de flexibilitate necesar pentru a 
răspunde cu rapiditate la noile provocări 
în materie de securitate care ar putea 
apărea.

Or. en

Amendamentul 106

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Linii generale eliminat

– Abordări și tehnologii inovatoare 
pentru specialiștii din domeniul securității
(precum forțele de poliție, poliția de 
frontieră și garda de coastă, birourile 
vamale), pentru practicienii din domeniul 
sănătății publice, operatorii de 
infrastructură și cei care gestionează 
spații deschise;

– Dimensiunile umane și sociale ale 
criminalității și ale radicalizării violente, 
în legătură cu persoanele implicate sau 
potențial implicate în astfel de 
comportamente, precum și cu cele 
afectate sau care ar putea fi afectate;

– Mentalitățile cetățenilor, 
autorităților publice și industriei, în 
vederea prevenirii apariției de noi riscuri 
de securitate și a reducerii riscurilor 
existente, inclusiv a celor generate de 
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noile tehnologii, precum inteligența 
artificială;

– Combaterea dezinformării și a 
știrilor false cu implicații în materie de 
securitate;

– Interoperabilitatea echipamentelor 
și a procedurilor, pentru a facilita 
cooperarea operațională transfrontalieră 
și între agenții și pentru a dezvolta o piață 
integrată a UE.

– Asigurarea protecției datelor cu 
caracter personal în cadrul activităților de 
asigurare a aplicării legii, având în 
vedere, în special, rapidele evoluții 
tehnologice.

Or. en

Amendamentul 107

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Abordări și tehnologii inovatoare 
pentru specialiștii din domeniul securității 
(precum forțele de poliție, poliția de 
frontieră și garda de coastă, birourile 
vamale), pentru practicienii din domeniul 
sănătății publice, operatorii de 
infrastructură și cei care gestionează 
spații deschise;

eliminat

Or. en

Amendamentul 108

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 –
liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Dimensiunile umane și sociale ale 
criminalității și ale radicalizării violente, 
în legătură cu persoanele implicate sau 
potențial implicate în astfel de 
comportamente, precum și cu cele 
afectate sau care ar putea fi afectate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Mentalitățile cetățenilor, 
autorităților publice și industriei, în 
vederea prevenirii apariției de noi riscuri 
de securitate și a reducerii riscurilor 
existente, inclusiv a celor generate de 
noile tehnologii, precum inteligența 
artificială;

eliminat

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 –
liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Combaterea dezinformării și a 
știrilor false cu implicații în materie de 
securitate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 111

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 –
liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Interoperabilitatea echipamentelor 
și a procedurilor, pentru a facilita 
cooperarea operațională transfrontalieră 
și între agenții și pentru a dezvolta o piață 
integrată a UE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.5 – paragraful 2 –
liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Asigurarea protecției datelor cu 
caracter personal în cadrul activităților de 
asigurare a aplicării legii, având în 
vedere, în special, rapidele evoluții 
tehnologice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 113

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.6. Securitatea cibernetică eliminat

Activitățile cibernetice ostile amenință nu 
numai economiile noastre, ci însăși 
funcționarea democrațiilor, a libertăților 
și a valorilor noastre. Amenințările 
cibernetice sunt adesea infracționale, 
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motivate de profit, dar ele pot fi, de 
asemenea, politice și strategice. 
Securitatea și prosperitatea noastră 
viitoare depind de îmbunătățirea 
capacității noastre de a proteja UE 
împotriva amenințărilor cibernetice. 
Transformarea digitală necesită 
îmbunătățirea substanțială a securității 
cibernetice, pentru a asigura protecția 
numărului enorm de dispozitive IoT care 
se preconizează că vor fi conectate la 
internet, inclusiv cele care controlează 
rețelele electrice, automobilele și rețelele 
de transport, spitalele, finanțele, 
instituțiile publice, fabricile și locuințele. 
Europa trebuie să își consolideze 
reziliența la atacurile cibernetice și să 
creeze mecanisme eficace de disuasiune 
în spațiul cibernetic.

Linii generale

– Tehnologii de-a lungul lanțului 
valoric digital (de la componente sigure 
pentru criptografie, la software și rețele 
cu capacitate de autoregenerare);

– Tehnologii pentru abordarea 
amenințărilor actuale la adresa securității 
cibernetice, anticipând nevoile viitoare și 
sprijinind competitivitatea industriei;

– O rețea și un centru european de 
competență în domeniul securității 
cibernetice.

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile cibernetice ostile amenință nu eliminat
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numai economiile noastre, ci însăși 
funcționarea democrațiilor, a libertăților 
și a valorilor noastre. Amenințările 
cibernetice sunt adesea infracționale, 
motivate de profit, dar ele pot fi, de 
asemenea, politice și strategice. 
Securitatea și prosperitatea noastră 
viitoare depind de îmbunătățirea 
capacității noastre de a proteja UE 
împotriva amenințărilor cibernetice. 
Transformarea digitală necesită 
îmbunătățirea substanțială a securității 
cibernetice, pentru a asigura protecția 
numărului enorm de dispozitive IoT care 
se preconizează că vor fi conectate la 
internet, inclusiv cele care controlează 
rețelele electrice, automobilele și rețelele 
de transport, spitalele, finanțele, 
instituțiile publice, fabricile și locuințele. 
Europa trebuie să își consolideze 
reziliența la atacurile cibernetice și să 
creeze mecanisme eficace de disuasiune 
în spațiul cibernetic.

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Linii generale eliminat

– Tehnologii de-a lungul lanțului 
valoric digital (de la componente sigure 
pentru criptografie, la software și rețele 
cu capacitate de autoregenerare);

– Tehnologii pentru abordarea 
amenințărilor actuale la adresa securității 
cibernetice, anticipând nevoile viitoare și 
sprijinind competitivitatea industriei;

– O rețea și un centru european de 
competență în domeniul securității 
cibernetice.
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Or. en

Amendamentul 116

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.6 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tehnologii de-a lungul lanțului 
valoric digital (de la componente sigure 
pentru criptografie, la software și rețele 
cu capacitate de autoregenerare);

eliminat

Or. en

Amendamentul 117

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.6 – paragraful 2 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tehnologii pentru abordarea 
amenințărilor actuale la adresa securității 
cibernetice, anticipând nevoile viitoare și 
sprijinind competitivitatea industriei;

eliminat

Or. en

Amendamentul 118

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 2 – subpunctul 2.2 – subpunctul 2.2.6 – paragraful 2 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– O rețea și un centru european de 
competență în domeniul securității 
cibernetice.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 119

Propunere de decizie
Anexa II – partea II – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. CLUSTERUL „O SOCIETATE 
SIGURĂ”

2.1 Motivare 

Uniunea reprezintă o modalitate unică de 
combinare a valorilor democratice, a 
bunăstării societale, a creșterii economice 
și a responsabilităților internaționale. 
Este important ca achizițiile, cetățenii, 
instituțiile publice, economia și 
stabilitatea sa politică să fie apărate de 
amenințările venite din partea diferitelor 
tipuri de actori și din diferite surse.

Cercetarea în domeniul securității face 
parte din eforturile mai ample ale Uniunii 
de a face față acestei provocări. Aceasta 
contribuie la procesul de dezvoltare a 
capacităților prin faptul că permite 
disponibilitatea în viitor a unor 
tehnologii, soluții și aplicații care să 
elimine lacunele identificate de factorii de 
decizie, de experți și de utilizatorii finali, 
în special de autoritățile publice. Acest tip 
de cercetare și inovare reprezintă un 
răspuns la angajamentul asumat în 
cadrul Agendei de la Roma de a depune 
eforturi cu scopul de a realiza „o Europă 
sigură și securizată”, contribuind la o 
Uniune a securității.

Terorismul, radicalizarea, violența
motivată politic, atacurile cibernetice și 
amenințările hibride, criminalitatea 
organizată, de afaceri, de eludare a 
obligațiilor fiscale și de mediu, 
amenințările la adresa TIC și a altor 
infrastructuri critice și de aprovizionare 
ridică preocupări majore și exercită o 
presiune deosebită asupra societăților. 



PE625.306v01-00 74/148 PR\1158114RO.docx

RO

Europa trebuie să își continue eforturile 
de îmbunătățire a securității cibernetice și 
a protecției vieții private în mediul digital, 
precum și eforturile de combatere a 
răspândirii de informații false și 
dăunătoare, pentru a proteja stabilitatea 
democratică și economică. 

Pentru a anticipa, a preveni și a gestiona 
riscurile și amenințările, nu este suficient 
doar un angajament în direcția cercetării, 
ci este nevoie și de dezvoltarea și aplicarea 
de tehnologii, soluții, instrumente și 
cunoștințe prospective și inovatoare, de 
stimularea cooperării între furnizori și 
utilizatorii publici, de găsirea de soluții, 
de prevenirea și combaterea abuzurilor la 
adresa vieții private și a încălcărilor 
drepturilor omului pe internet și în alte 
părți, asigurând drepturile individuale și 
libertatea cetățenilor europeni.

Pentru a evita cheltuielile multiple, 
cercetarea din cadrul autorităților de 
securitate publică este realizată în cadrul 
unor eforturi de schimb și cooperare la 
nivel multinațional și internațional. 
Autoritățile de securitate publică sunt 
încurajate să participe la eforturile de 
cercetare și inovare ale UE, pentru a-și 
dezvolta și mai mult capacitățile de a 
coopera și a comunica la toate nivelurile 
adecvate, de a face schimb de date, de a 
beneficia de standarde comune la nivelul 
tehnologiilor, procedurilor, 
echipamentelor și rezultatelor de 
actualitate în domenii științifice cu 
relevanță pentru abordarea infracțiunilor, 
precum și de formare și de avantajele pe 
care le presupune folosirea de cunoștințe 
de specialitate. 

2.2 Domenii de intervenție

2.2.1 Criminalitatea organizată; 
terorismul, extremismul, radicalizarea și 
violența motivată politic 

Criminalitatea organizată, terorismul, 
extremismul, radicalizarea și violența 
motivată politic comportă riscuri ridicate 
pentru fiecare cetățean, dar și pentru 
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societatea, economia și stabilitatea 
democratică ale Europei. Aceste acțiuni 
sunt comise atât de persoane amatoare 
care acționează la nivel local, cât și de 
organizații profesioniste, care își 
desfășoară activitatea la nivel 
internațional. Este nevoie de cercetare în 
domeniul științelor umaniste și al 
tehnologiei pentru a detecta, a preveni și a 
contracara activitățile acestora. 

Linii generale

- Dimensiunile umane și sociale ale 
criminalității și ale radicalizării violente, 
în legătură cu persoanele implicate sau 
potențial implicate în astfel de 
comportamente, precum și cu cele 
afectate sau care ar putea fi afectate;

- Abordări și tehnologii inovatoare pentru 
utilizatorii finali în materie de securitate, 
în special pentru autoritățile publice cu 
competențe în materie de securitate;

- Tehnologii și standarde de operare 
pentru protejarea infrastructurii, a 
spațiilor deschise și publice, precum și a 
zonelor și clădirilor în care se reunesc 
persoane;

- Previzionarea, detectarea, prevenirea și 
protecția împotriva tentativelor și a 
comiterii de infracțiuni grave și de 
criminalitate organizată, de radicalizare 
motivată politic, de violență și de terorism; 

2.2.2 Gestionarea protecției frontierelor 

Pentru a îmbunătăți siguranța și 
securitatea în Uniune sunt necesare 
capacități modernizate de protecție și de 
gestionare a frontierelor. Acestea includ 
recunoașterea și supravegherea 
suprafețelor (aeriene, terestre și 
maritime), o cooperare stabilă și schimb 
de date cu autoritățile străine, inclusiv 
capacități de interoperabilitate cu centrele 
locale, regionale, naționale și 
internaționale de comandă, control și 
comunicare, precum și punerea în 
aplicare de soluții pentru protecția 
frontierelor, răspunsul la incidente, 
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detectarea riscurilor și prevenirea 
infracțiunilor. Trebuie, de asemenea, 
inclusă cercetarea privind activitățile 
polițienești de previzionare și aplicațiile de 
avertizare timpurie bazate pe algoritmi, 
tehnologii de supraveghere automată care 
folosesc diferite tipuri de senzori. 
Evaluarea impactului acestora asupra 
eforturilor în materie de securitate și a 
potențialului lor de a sprijini aceste 
eforturi include o evaluare a potențialului 
acestor soluții, tehnologii și echipamente 
de a contribui la integritatea celor care se 
apropie de frontierele externe, mai ales pe 
cale terestră și maritimă. 

Cercetarea ar trebui să sprijine 
ameliorarea gestionării europene 
integrate a frontierelor, inclusiv prin 
cooperare sporită cu țările candidate, 
potențial candidate și țările din cadrul 
politicii de vecinătate a UE. Ea va sprijini 
în continuare eforturile UE de a face față 
migrației. 

Linii generale

- Identificarea de documente falsificate 
sau manipulate în alt mod;

- Detectarea transportului/traficului ilegal 
de persoane și bunuri;

- Dezvoltarea capacităților de răspuns la 
incidente la frontieră;

- Modernizarea echipamentelor de 
recunoaștere și de supraveghere a zonelor 
de frontieră; 

2.2.3 Securitate TIC și securitate 
cibernetică, confidențialitate, protecția 
datelor

Activitățile cibernetice rău intenționate și 
ostile ne amenință societățile și cetățenii, 
funcționarea stabilă și sigură a 
autorităților și a instituțiilor publice, 
economiile, precum și însăși funcționarea 
instituțiilor democratice ale Europei, 
libertățile și valorile noastre. Incidente în 
care sunt implicate instituțiile publice s-
au produs deja și există probabilitatea ca 
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numărul lor să crească în contextul 
integrării tot mai mari a aplicațiilor 
digitale și cibernetice în procedurile 
administrative și economice, precum și în 
utilizările private și individuale. 

Criminalitatea cibernetică este în creștere 
și riscurile conexe se diversifică, în 
paralel cu digitalizarea economiei și a 
societății. Europa trebuie să își continue 
eforturile de îmbunătățire a securității 
cibernetice și a securității TIC în general, 
a protecției vieții private în mediul digital, 
a protecției datelor cu caracter personal, 
precum și eforturile de combatere a 
răspândirii de informații false și 
dăunătoare, pentru a proteja stabilitatea 
democratică și economică.

Securitatea și prosperitatea viitoare 
depind de îmbunătățirea capacităților de a 
proteja UE împotriva unor astfel de 
amenințări, de a preveni, a detecta și a 
combate activitățile cibernetice rău 
intenționate, care necesită deseori o 
cooperare transfrontalieră strânsă și 
rapidă. În special transformarea digitală 
impune îmbunătățirea substanțială a 
securității cibernetice, pentru a asigura 
protecția numărului enorm de dispozitive 
IoT care se preconizează că vor fi 
conectate la internet. Europa trebuie să își 
intensifice toate eforturile pentru 
consolidarea rezilienței la atacurile TIC și 
să promoveze măsuri eficace pentru 
descurajarea unor astfel de atacuri. 

Colectarea și evaluarea de date personale, 
dar și în masă (date masive) conduc la 
intensificarea activităților care produc 
insecuritate. Prin urmare, este în 
continuare important să se asigure 
standarde ridicate de protecție a datelor, 
de confidențialitate și de libertate. 

Linii generale

- Extinderea tehnologiilor de detectare, 
prevenție, apărare și contracarare;

- Consolidarea capacităților de descifrare 
și decriptare ale autorităților publice;
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- Tehnologiile pentru detectarea și 
monitorizarea mijloacelor de plată 
electronice și a fluxurilor financiare 
ilicite;

- Creșterea tuturor capacităților necesare 
ale autorităților competente, în special ale 
EUROPOL/EC3 și ENISA;

- Asigurarea protecției datelor cu caracter 
personal în cadrul activităților de 
asigurare a aplicării legii, având în 
vedere, în special, rapidele evoluții 
tehnologice; 

2.2.4 Protecția infrastructurilor critice, a 
lanțurilor de aprovizionare și a 
facilităților de transport/transfer și 
reziliența în fața catastrofelor 

Noile tehnologii, procese, metode și 
capacități specializate vor contribui la 
protejarea infrastructurilor, sistemelor și 
serviciilor critice care sunt esențiale 
pentru buna funcționare a societății și 
economiei, inclusiv comunicațiile, 
transportul, finanțele, sănătatea, 
alimentele, apa, energia, lanțurile 
logistice și de aprovizionare și mediul.

Catastrofele au diferite cauze: ele pot fi 
naturale, antropice sau se pot produce ca 
urmare a unor riscuri în cascadă. Este 
nevoie de eforturi pentru a limita efectele 
asupra vieților și a nivelului de trai, 
daunele aduse sănătății și mediului și 
daunele economice și materiale, precum 
și pentru a asigura aprovizionarea cu 
alimente și cu medicamente, securitatea și 
mijloace de comunicare de bază. 

Linii generale

- Capacitatea societății de gestiona și a 
reduce mai eficient riscul de catastrofe, 
inclusiv prin soluții bazate pe natură, prin 
îmbunătățirea prevenirii, pregătirii și a 
răspunsului la riscurile existente și la cele 
noi și prin îmbunătățirea rezilienței 
acestor diferite infrastructuri;

- Creșterea capacităților de deplasare a 
echipamentelor, vehiculelor, resurselor și 
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forțelor de căutare și salvare;

- Tehnologii, echipamente și proceduri 
pentru a preveni declanșarea de epidemii 
sau pentru a limita efectele acestora; 

2.2.5 Pirateria și produsele contrafăcute 
Combaterea pirateriei și a produselor 
contrafăcute rămâne o preocupare 
semnificativă pentru economia 
europeană, pentru industriile culturale și 
creative (ICC) și pentru cetățeni 
deopotrivă. Aceste activități ilicite 
provoacă pierderi grave de impozite, 
venituri și venituri personale și pun în 
pericol ocuparea forței de muncă în 
Europa.

Mai mult, ele contribuie la deteriorarea 
mediului înconjurător și la crearea unor 
condiții de muncă necorespunzătoare la 
nivel mondial.

Produsele deficitare riscă să provoace 
daune persoanelor și bunurilor. Aceste 
efecte trebuie abordate și trebuie găsite 
soluții pentru a combate pirateria și 
produsele contrafăcute, precum și pentru 
a capacita autoritățile publice competente 
ca, în cooperare, să prevină, să detecteze, 
să ancheteze și să contracareze aceste 
infracțiuni și activitățile ilegale asociate. 

Trebuie avute în vedere și eforturile 
pentru promovarea protecției proprietății 
intelectuale. 

Linii generale

- Promovarea de tehnici pentru 
identificarea produselor;

- Îmbunătățirea protecției pieselor și 
bunurilor originale;

- Tehnologii pentru controlul produselor 
transportate (în timp real) și pentru 
schimbul de date între producători, 
transportatori, autoritățile vamale și 
destinatari. 

2.2.6 Promovarea coordonării, a 
cooperării și a sinergiilor 

Pentru a asigura capacitatea de a utiliza, 
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a gestiona, a controla și a comanda 
proceduri între autorități, este nevoie de 
tehnologie și de standarde actualizate. 
Scopul ar trebui să fie acela de a dota 
autoritățile publice și alte forțe pentru a 
utiliza echipamente pe care le pot schimba 
între ele, pentru a integra proceduri 
standard de operare, răspuns, raportare și 
schimb de date la nivelul UE.

Obligativitatea unor cheltuieli 
responsabile pentru cercetarea și inovarea 
din domeniul securității finanțate de UE 
ar trebui să promoveze coordonarea și 
efectele de sinergie ale activităților 
adecvate, contribuind la eficiența 
cheltuirii fondurilor și la evitarea 
suprapunerilor. Acest lucru este valabil și 
în ceea ce privește activitățile sprijinite de 
cercetarea în domeniul apărării finanțată 
de UE, inclusiv prin mecanisme de 
schimb și de consultare cu autorități 
asociate din domeniul cercetării pe teme 
de apărare, în special cu AEA, 
recunoscând că există tehnologii cu dublă 
utilizare.

Standardele asigură dezvoltarea, 
producția și punerea în aplicare în 
comun, precum și capacități pentru 
schimbul, interoperabilitatea și 
compatibilitatea serviciilor, procedurilor, 
tehnologiilor și echipamentelor. 

Linii generale

- Tehnologii și echipamente cu cerințe de 
operare de bază, care să fie aplicate de 
toate forțele și autoritățile statelor 
membre din aceeași linie (poliție, salvare, 
gestionarea catastrofelor, comunicare 
etc.);

- Interoperabilitatea echipamentelor și a 
procedurilor, pentru a facilita capacitatea 
operațională transfrontalieră și între 
agenții;

- Identificarea lacunelor în materie de 
standardizare între statele membre și cu 
parteneri din afara UE; 
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Agențiile ar trebui să dispună de un buget 
adecvat, care să le permită într-o mai 
mare măsură să participe și să beneficieze 
de cercetarea și inovarea la nivelul UE, 
precum și să gestioneze proiecte relevante, 
să facă schimb de solicitări, rezultate și 
ambiții, să coopereze și să-și coordoneze 
eforturile cu alte agenții și cu o serie de 
autorități din afara UE, precum GCT și 
IKPO. În ceea ce privește cercetarea și 
inovarea în materie de securitate, este 
vorba în special de CEPOL, AESA, 
ECDC, EMCDDA, EMSA, ENISA, EU-
LISA, EUIPO, EUROPOL, FRONTEX și 
SatCen.

Or. en

Amendamentul 120

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Digitalizarea reprezintă un factor 
determinant major. Având în vedere faptul 
că aceasta continuă într-un ritm rapid în 
toate sectoarele, investițiile în domeniile 
prioritare, de la inteligența artificială la 
internetul de următoare generație, tehnica 
de calcul de înaltă performanță, fotonica și 
nano-electronica, devin esențiale pentru 
soliditatea economiei noastre și pentru 
durabilitatea societății noastre. Investițiile 
în TIC, precum și producția și utilizarea 
acestora oferă un impuls major creșterii 
economice în UE, reprezentând o creștere 
de 30 % numai în perioada 2001-2011.

Digitalizarea reprezintă un factor 
determinant major. Având în vedere faptul 
că aceasta continuă într-un ritm rapid în 
toate sectoarele, investițiile în domeniile 
prioritare, de la inteligența artificială la 
internetul de următoare generație, tehnica 
de calcul de înaltă performanță, fotonica, 
tehnologiile cuantice și nano-electronica, 
devin esențiale pentru soliditatea 
economiei noastre și pentru durabilitatea 
societății noastre. Investițiile în TIC, 
precum și producția și utilizarea acestora 
oferă un impuls major creșterii economice 
în UE, reprezentând o creștere de 30 % 
numai în perioada 2001-2011.

Or. en
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Amendamentul 121

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE are șansa unică de a fi un lider mondial 
și de a-și mări cota pe piețele mondiale, 
prin demonstrarea modului în care 
transformarea digitală, poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale 
și a celor spațiale, tranziția către o 
economie circulară cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și competitivitatea se pot 
consolida reciproc prin intermediul 
excelenței științifice și tehnologice.

UE are șansa unică de a fi un lider mondial 
și de a-și mări cota pe piețele mondiale, 
prin demonstrarea modului în care 
transformarea digitală, poziția de lider în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale 
și a celor spațiale, tranziția către o 
economie circulară cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și competitivitatea, 
precum și înțelegerea la nivel societal a 
acestor tehnologii și evoluții se pot 
consolida reciproc prin intermediul 
excelenței științifice și tehnologice.

Or. en

Amendamentul 122

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca economia circulară cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și de altă 
natură să devină realitate, este necesară 
acțiunea la nivelul UE, din cauza 
complexității lanțurilor valorice, a 
caracterului sistemic și multidisciplinar al 
tehnologiilor și a costurilor ridicate 
aferente dezvoltării acestora, precum și din 
cauza naturii intersectoriale a problemelor 
care trebuie abordate. UE trebuie să se 
asigure că toți actorii din sectorul industrial 
și societatea în general pot beneficia de 
tehnologii avansate și curate și de 
digitalizare. Dezvoltarea de tehnologii nu 
este suficientă în sine. Infrastructurile 
orientate către industrie, inclusiv liniile-
pilot, vor contribui la crearea de 
întreprinderi la nivelul UE și vor ajuta în 

Pentru ca economia circulară cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și de altă 
natură să devină realitate, este necesară 
acțiunea la nivelul UE, din cauza 
complexității lanțurilor valorice, a 
caracterului sistemic și multidisciplinar al 
tehnologiilor și a costurilor ridicate 
aferente dezvoltării acestora, precum și din 
cauza naturii intersectoriale a problemelor 
care trebuie abordate. UE trebuie să se 
asigure că toți actorii din sectorul industrial 
și societatea în general pot beneficia de 
tehnologii avansate și curate și de 
digitalizare. Dezvoltarea de tehnologii nu 
este suficientă în sine. Infrastructurile 
orientate către industrie, inclusiv liniile-
pilot, vor contribui la crearea de 
întreprinderi la nivelul UE și vor ajuta în 
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special IMM-urile să implementeze aceste 
tehnologii și să își amelioreze performanța 
în materie de inovare.

special IMM-urile să implementeze aceste 
tehnologii și să își amelioreze performanța 
în materie de inovare. În acest context, 
industriile culturale și creative joacă un 
rol major: ICC-urile reprezintă o forță 
motrice pentru inovarea și dezvoltarea 
TIC în Europa. Ele își desfășoară 
activitatea într-un mediu aflat într-o 
permanentă evoluție, dominat de 
dezvoltarea și utilizarea informațiilor 
digitale și a tehnologiei comunicațiilor la 
nivel global. Tehnologia digitală a dat 
naștere unor posibilități de creare a unor 
tipuri diferite de opere sau practici 
artistice, pentru care tehnologia digitală 
este, de asemenea, o parte esențială a 
procesului creativ.

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reunirea activităților legate de tehnologiile 
digitale, spațiale și generice esențiale, 
precum și aprovizionarea durabilă cu 
materii prime vor permite o abordare mai 
sistemică și o transformare digitală și 
industrială mai rapidă și mai profundă. Se 
va asigura astfel faptul că cercetarea și 
inovarea în aceste domenii contribuie la 
punerea în aplicare a politicilor UE în 
domeniul industriei, al digitalizării, al 
mediului, al energiei și climei, al 
economiei circulare, al materiilor prime și 
materialelor avansate și al spațiului.

Consolidarea interacțiunii între diferite 
sectoare, industrii și sisteme prin efecte de 
propagare creative, reunirea activităților 
legate de tehnologiile digitale, spațiale și 
generice esențiale, precum și 
aprovizionarea durabilă cu materii prime 
vor permite o abordare mai sistemică și o 
transformare digitală și industrială mai 
rapidă și mai profundă. În acest context, 
sinergiile între inginerie și arte pot 
contribui la crearea unor tehnologii 
digitale cu o tentă umană, aducând 
valoare pentru societate. Se va asigura 
astfel faptul că cercetarea și inovarea în 
aceste domenii contribuie la punerea în 
aplicare a politicilor UE în domeniul 
industriei, al digitalizării, al mediului, al 
energiei și climei, al economiei circulare, 
al materiilor prime și materialelor avansate 
și al spațiului.
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Or. en

Amendamentul 124

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Industria prelucrătoare reprezintă 
principalul factor determinant al ocupării 
forței de muncă și al prosperității în UE, 
producând peste trei sferturi din exporturile 
mondiale ale UE și oferind peste 100 de 
milioane de locuri de muncă directe și 
indirecte. Principala provocare pentru 
industria prelucrătoare din UE este de a 
rămâne competitivă la nivel mondial, prin 
realizarea de produse mai inteligente și mai 
personalizate, cu valoare adăugată ridicată 
și care necesită cheltuieli mult mai reduse 
cu energia. Contribuțiile sectoarelor 
culturale și creative vor fi esențiale pentru 
generarea valorii adăugate.

Industria prelucrătoare reprezintă 
principalul factor determinant al ocupării 
forței de muncă și al prosperității în UE, 
producând peste trei sferturi din exporturile 
mondiale ale UE și oferind peste 100 de 
milioane de locuri de muncă directe și 
indirecte. Principala provocare pentru 
industria prelucrătoare din UE este de a 
rămâne competitivă la nivel mondial, prin 
realizarea de produse mai inteligente și mai 
personalizate, cu valoare adăugată ridicată 
și care necesită cheltuieli mult mai reduse 
cu energia, precum și reducerea amprentei 
de carbon în Europa secolului XXI, în 
condițiile proceselor de fabricație de 
tranziție și ale lanțurilor valorice 
tradiționale. Prin urmare, contribuțiile 
sectoarelor culturale și creative vor fi 
esențiale pentru generarea valorii adăugate.

Or. en

Amendamentul 125

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menținerea și dezvoltarea autonomă a unor 
puternice capacități de proiectare și de 
producție în domeniul tehnologiilor 
digitale esențiale, cum ar fi 
microelectronica și nanoelectronica, 
fotonica, software și sisteme, precum și 
integrarea acestora, și materialele avansate 
necesare pentru aceste aplicații vor fi 

Menținerea și dezvoltarea autonomă a unor 
puternice capacități de proiectare și de 
producție (inclusiv a echipamentelor de 
fabricație) în domeniul tehnologiilor 
digitale esențiale, cum ar fi 
microelectronica și nanoelectronica, 
fotonica, software și sisteme, precum și 
integrarea acestora, și materialele avansate 
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esențiale pentru competitivitatea UE. necesare pentru aceste aplicații vor fi 
esențiale pentru competitivitatea UE.

Or. en

Justificare

Europa ocupă o poziție solidă în fabricația de componente de înaltă tehnologie pentru 
producția digitală. Trebuie să investim în echipamente de fabricație pentru a ne menține 
această poziție și a nu pierde o parte a lanțului valoric în favoarea altor continente.

Amendamentul 126

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 –
liniuța 9 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- TIC pentru industriile culturale și 
creative: dezvoltarea de noi instrumente 
pentru a crea acces, a exploata și a 
conserva conținutul digital.

Or. en

Amendamentul 127

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Un ecosistem inovator al UE de 
infrastructuri tehnologice16, identificat și 
prioritizat în acord cu statele membre, care 
să furnizeze servicii pentru a accelera 
transformarea tehnologică și asimilarea de 
către industria UE, în special de către 
IMM-uri; acesta va conține toate 
tehnologiile esențiale necesare pentru a 
permite inovarea în domeniul materialelor;

– O rețea inovatoare a UE de 
infrastructuri tehnologice16, identificată și 
tratată ca prioritate în acord cu statele 
membre, care să furnizeze servicii pentru a 
accelera transformarea tehnologică și 
asimilarea de către industria UE, în special 
de către IMM-uri; aceasta va conține toate 
tehnologiile esențiale necesare pentru a 
permite inovarea în domeniul materialelor;

__________________ __________________

16 Acestea sunt instalații publice sau 
private care furnizează resurse și servicii în 

16 Acestea sunt instalații publice sau 
private care furnizează resurse și servicii în 
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primul rând pentru ca industria europeană 
să poată testa și valida tehnologii și 
produse generice esențiale. Aceste 
infrastructuri pot fi amplasate într-un 
singur loc, pot fi virtuale sau distribuite și 
trebuie înregistrate într-un stat membru sau 
într-o țară terță asociată programului.

primul rând pentru ca industria europeană 
să poată testa și valida tehnologii și 
produse generice esențiale. Aceste 
infrastructuri pot fi amplasate într-un 
singur loc, pot fi virtuale sau distribuite și 
trebuie înregistrate într-un stat membru sau 
într-o țară terță asociată programului.

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Internetul a devenit un factor esențial al 
transformării digitale în toate sectoarele 
economiei și societății noastre. UE trebuie 
să preia conducerea în orientarea 
internetului de următoare generație în 
direcția unui ecosistem centrat pe om, în 
conformitate cu valorile noastre sociale și 
etice. Investițiile în tehnologii și software 
pentru internetul de următoare generație 
vor ameliora competitivitatea industrială a 
UE în cadrul economiei globale. 
Optimizarea asimilării la nivelul UE va 
necesita o cooperare pe scară largă între 
părțile interesate.

Internetul a devenit un factor esențial al 
transformării digitale în toate sectoarele 
economiei și societății noastre, în special 
în domeniul industriilor culturale și 
creative. UE trebuie să preia conducerea în 
orientarea internetului de următoare 
generație în direcția unui ecosistem centrat 
pe om, în conformitate cu valorile noastre 
sociale și etice. Investițiile în tehnologii și 
software pentru internetul de următoare 
generație vor ameliora competitivitatea 
industrială a UE în cadrul economiei 
globale. Optimizarea asimilării la nivelul 
UE va necesita o cooperare pe scară largă 
între părțile interesate.

Or. en

Amendamentul 129

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 - subpunctul 3.2.6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.6 a. Tehnologiile cuantice

Tehnologiile cuantice exploatează 
progresele enorme realizate în ceea ce 
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privește capacitatea de a detecta și 
manipula cuante individuale (atomi, 
fotoni, electroni). Aceasta ar putea 
revoluționa întregul lanț valoric 
informațional, de la software la hardware 
și de la comunicații la explorarea de date 
și la inteligența artificială. Cei mai mari 
cercetători mondiali din acest domeniu 
sunt din Europa, iar în prezent asistăm la 
o cursă globală pentru concretizarea 
progreselor științifice în aplicații destinate 
comercializării. Această tehnologie 
generică esențială va avea un impact 
transsectorial profund, furnizându-le 
cetățenilor și întreprinderilor europene, 
de exemplu, echipamente de calcul mult 
mai performante, ceea ce va conduce, 
printre altele, la o fiabilitate sporită a 
asistenței medicale, la îmbunătățirea 
substanțelor chimice și a materialelor, la 
o utilizare optimizată și, astfel, mai 
durabilă a resurselor, la creșterea 
eficienței ingineriei, la telecomunicații 
mai sigure și la multe alte aplicații 
revoluționare.

Linii generale

– Calculul și simulările cuantice, inclusiv 
dezvoltarea de hardware cu diferite 
arhitecturi și platforme fizice și 
dezvoltarea de algoritmi și software;

– Rețele cuantice pentru transmiterea 
securizată a datelor și pentru partajarea 
de resurse cuantice, atât pe Pământ, cât și 
în spațiu;

– Senzori cuantici, sisteme de imagistică 
și standarde metrologice, care să 
exploateze sisteme cuantice coerente și 
interdependențe;

– Bancuri de încercare și facilități de 
utilizare pentru tehnologiile menționate 
anterior.

Or. en
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Amendamentul 130

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.7 – paragraful 4 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Simbioza industrială cu fluxurile de 
resurse între unitățile de producție din toate 
sectoarele și comunitățile urbane; procese 
și materiale pentru transportul, 
transformarea, reutilizarea și depozitarea 
resurselor, combinând valorificarea 
produselor secundare, a deșeurilor și a 
CO2-ului;

– Simbioza industrială cu fluxurile de 
resurse între unitățile de producție din toate 
sectoarele și comunitățile urbane; procese 
și materiale pentru transportul, 
transformarea, reutilizarea și depozitarea 
resurselor, combinând valorificarea 
produselor secundare, a deșeurilor, a CO2-
ului și a hidrogenului, atunci când acest 
lucru este sigur pentru mediul 
înconjurător și oferă beneficii climatice 
substanțiale;

Or. en

Amendamentul 131

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.7 – paragraful 4 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Produse pentru îmbunătățirea 
performanței ciclului de viață, a 
durabilității, a capacității de modernizare și 
a ușurinței de a le repara, dezmembra și 
recicla;

– Proiectarea sistematică de produse 
pentru îmbunătățirea performanței ciclului 
de viață, a durabilității, a capacității de 
modernizare și a ușurinței de a le repara, 
dezmembra și recicla;

Or. en

Justificare

O abordare sistemică care să ia în considerare circularitatea la începerea proiectării 
produselor ar trebui să reprezinte regula.

Amendamentul 132

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.7 – paragraful 4 –



PR\1158114RO.docx 89/148 PE625.306v01-00

RO

liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Noi modele de afaceri, abordări și 
servicii creative pentru reutilizarea, 
prelungirea duratei de viață, 
recondiționarea produselor.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea de noi modele de afaceri axate pe reutilizarea resurselor și a produselor, precum 
și pe prelungirea duratei de viață a acestora este esențială pentru o economie circulară. 
Europa este lider în ceea ce privește tranziția publică spre o economie circulară, însă trebuie 
să ne asigurăm că suntem lideri și în ceea ce privește crearea de afaceri ca urmare a acestei 
revoluții.

Amendamentul 133

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tehnologiile revoluționare necesare pentru 
a realiza reduceri semnificative ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră și ale 
poluanților, adesea combinate cu 
tehnologiile utilizate de industria circulară 
prezentate mai sus, vor conduce la crearea 
unor lanțuri valorice industriale puternice, 
vor revoluționa capacitățile de producție și 
vor îmbunătăți competitivitatea globală a 
industriei; în același timp, ele contribuie
în mod esențial la îndeplinirea obiectivelor 
noastre privind combaterea schimbărilor 
climatice și calitatea mediului.

Tehnologiile revoluționare pe scară largă 
necesare pentru a realiza reduceri 
semnificative ale emisiilor de gaze cu efect 
de seră și ale poluanților, care pot fi 
combinate cu tehnologiile utilizate de 
industria circulară prezentate mai sus, vor 
conduce la crearea unor lanțuri valorice 
industriale puternice, vor revoluționa 
capacitățile de producție și în același timp 
vor contribui în mod esențial la 
îndeplinirea obiectivelor noastre privind 
combaterea schimbărilor climatice și 
calitatea mediului, fiind necesar un accent 
deosebit pe competitivitatea globală a 
industriei.

Or. en
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Amendamentul 134

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.8 – paragraful 3 –
liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Evitarea carbonului direct prin 
utilizarea unor intermediari de sinteză 
chimici decarbonizați;

Or. en

Amendamentul 135

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.8 – paragraful 3 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Electrificarea și utilizarea surselor 
de energie neconvenționale în instalații 
industriale și schimburi de energie și de 
resurse între instalațiile industriale (de 
exemplu prin simbioza industrială);

– Electrificarea, hidrogenarea și 
utilizarea surselor de energie curată, 
precum energia din surse regenerabile și 
hidrogenul în instalații industriale, pentru 
înlocuirea purtătorilor fosili de energie;

Or. en

Amendamentul 136

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.8 – paragraful 3 –
liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Produse industriale care necesită un 
nivel scăzut sau zero emisii de dioxid de 
carbon în procesele de producție pe 
întreaga durată a ciclului de viață.

– Produse industriale care necesită un 
nivel scăzut sau zero emisii de dioxid de 
carbon în procesele de producție.
Activitățile din cadrul acestui domeniu de 
intervenție pot fi puse în aplicare prin 
parteneriate cu industria la nivelul 
Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 137

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

UE va sprijini sinergiile dintre sectorul 
spațial și a tehnologiile generice esențiale 
(datele masive, sistemele avansate de 
fabricație, robotica și inteligența 
artificială); va promova un sector spațial 
prosper, antreprenorial și competitiv și va 
contribui la asigurarea independenței în 
materie de accesare și de utilizare a 
spațiului, în condiții de siguranță și 
securitate. Activitățile se vor baza pe foi de 
parcurs, ținând seama de procesul de 
armonizare al ESA și de inițiativele 
relevante ale statelor membre și vor fi puse 
în aplicare împreună cu ESA, după caz.

UE va sprijini sinergiile dintre sectorul 
spațial și a tehnologiile generice esențiale 
(datele masive, sistemele avansate de 
fabricație, tehnologiile cuantice, robotica 
și inteligența artificială); va promova un 
sector spațial prosper, antreprenorial și 
competitiv și va contribui la asigurarea 
independenței în materie de accesare și de 
utilizare a spațiului, în condiții de siguranță 
și securitate. Activitățile se vor baza pe foi 
de parcurs, ținând seama de procesul de 
armonizare al ESA și de inițiativele 
relevante ale statelor membre și vor fi puse 
în aplicare împreună cu ESA, după caz.

Or. en

Amendamentul 138

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.9 – paragraful 3 –
liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– comunicații securizate prin satelit 
pentru actorii guvernamentali din UE; 
soluții pentru o gamă cât mai largă de 
utilizatori guvernamentali și echipamentele 
aferente pentru utilizatori în cadrul unor 
soluții arhitectonice, tehnologice și 
sistemice pentru infrastructura spațială, 
sprijinire autonomiei UE;

– comunicații securizate prin satelit și 
sigure împotriva atacurilor cuantice
pentru actorii guvernamentali din UE; 
soluții pentru o gamă cât mai largă de 
utilizatori guvernamentali și echipamentele 
aferente pentru utilizatori în cadrul unor 
soluții arhitectonice, tehnologice și 
sistemice pentru infrastructura spațială, 
sprijinire autonomiei UE;

Or. en
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Amendamentul 139

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndeplini obiectivele Acordului de 
la Paris, UE va trebui să realizeze tranziția 
către economii și societăți cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și 
reziliente. Aceasta se va baza pe modificări 
profunde în ceea ce privește tehnologia și 
serviciile, dar și comportamentele 
întreprinderilor și ale consumatorilor, și 
implică noi forme de guvernanță. Limitarea 
creșterii temperaturii medii globale la mult 
sub 2 °C și continuarea eforturilor de 
limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C 
necesită progrese rapide în decarbonizarea 
sistemului energetic și reducerea 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră (GES) generate de sectorul 
transporturilor17. De asemenea, va fi 
necesar un nou impuls în vederea 
accelerării ritmului dezvoltării progreselor 
de următoare generație, precum și al 
demonstrării și implementării tehnologiilor 
și soluțiilor inovatoare, folosind, de 
asemenea, oportunitățile oferite de mediul 
digital și de tehnologiile spațiale. Acest 
obiectiv va fi urmărit prin intermediul unei 
abordări integrate, care va include 
decarbonizarea, utilizarea eficientă a 
resurselor, reducerea poluării aerului, 
accesul la materii prime și economia 
circulară.

Pentru a îndeplini obiectivele Acordului de 
la Paris, UE va trebui să realizeze tranziția 
către economii și societăți cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și 
reziliente. Aceasta se va baza pe modificări 
profunde în ceea ce privește tehnologia și 
serviciile, dar și comportamentele 
întreprinderilor și ale consumatorilor, și 
implică noi forme de guvernanță. Limitarea 
creșterii temperaturii medii globale la mult 
sub 2 °C și continuarea eforturilor de 
limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C 
necesită progrese rapide în decarbonizarea 
sistemului energetic și reducerea 
substanțială a emisiilor de gaze cu efect de 
seră (GES) generate de sectorul 
transporturilor17.

Sistemele energetice din Uniune trec prin 
schimbări majore, cu scopul de a asigura 
o aprovizionare durabilă, accesibilă și 
fiabilă cu energie electrică, căldură, 
combustibili și alte produse energetice. 
Transformarea sistemului energetic se 
realizează prin interacțiunea dintre 
tehnologie, infrastructură, piață, politici și 
cadre de reglementare. Este nevoie de o 
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abordare sistematică și de inovare 
sistematică în întregul sector al energiei.

De asemenea, va fi necesar un nou impuls 
în vederea accelerării ritmului dezvoltării 
progreselor de următoare generație, precum 
și al demonstrării și implementării 
tehnologiilor și soluțiilor inovatoare, 
folosind, de asemenea, oportunitățile 
oferite de mediul digital și de tehnologiile 
spațiale. Acest obiectiv va fi urmărit prin 
intermediul unei abordări integrate, care va 
include decarbonizarea, utilizarea eficientă 
a resurselor, reducerea poluării aerului, 
accesul la materii prime și economia 
circulară.

În acest scop, Uniunea va încuraja și 
abordările participative în materie de 
cercetare și inovare, inclusiv abordarea 
bazată pe participarea mai multor actori, 
și va dezvolta sistemele de cunoaștere și de 
inovare la nivel local, regional, național și 
european. Datele furnizate de științele 
sociale și umaniste și inovarea socială 
care implică cetățenii și consolidează 
încrederea în inovare vor fi esențiale 
pentru încurajarea adoptării unor noi 
modele de guvernanță, de producție și de 
consum.

__________________ __________________

17 Decarbonizarea substanțială din alte 
sectoare este abordată în alte părți ale 
pilonului „Provocări globale și 
competitivitatea industrială” din cadrul 
programului Orizont Europa.

17 Decarbonizarea substanțială din alte 
sectoare este abordată în alte părți ale 
pilonului „Provocări globale și 
competitivitatea industrială” din cadrul 
programului Orizont Europa.

Or. en

Amendamentul 140

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se înregistra progrese în aceste Pentru a se înregistra progrese în aceste 
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sectoare, dar și în întregul spectru al 
industriei din UE, inclusiv în agricultură, 
construcții, procese industriale și utilizarea 
produselor și gestionarea deșeurilor, va fi 
necesar să se continue eforturile de a 
înțelege mai bine mecanismele 
schimbărilor climatice și efectele conexe 
asupra economiei și a societății, exploatând 
sinergiile cu activitățile de la nivel 
național, alte tipuri de acțiuni ale UE și 
cooperarea internațională.

sectoare, dar și în întregul spectru al 
industriei din UE, inclusiv în agricultură, 
construcții, procese industriale și utilizarea 
produselor și gestionarea deșeurilor, va fi 
necesar să se continue eforturile de a 
înțelege mai bine mecanismele 
schimbărilor climatice și efectele conexe 
asupra economiei și a societății, exploatând 
sinergiile cu activitățile de la nivel 
național, alte tipuri de acțiuni ale UE și 
cooperarea internațională. Asigurarea 
interconectării sectoarelor, și anume a 
sectoarelor energiei electrice, căldurii, 
industriei, gazelor și transporturilor, în 
toate domeniile de intervenție, este un 
aspect care merită o atenție deosebită și 
care este esențial pentru o tranziție 
energetică de succes.

Or. en

Amendamentul 141

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.1 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Identificarea de noi modalități de 
accelerare a implementării tehnologiilor 
curate și a soluțiilor de decarbonizare a 
economiei europene necesită, de asemenea, 
creșterea cererii în materie de inovare. 
Aceasta poate fi stimulată prin capacitarea 
cetățenilor, precum și prin inovarea 
socioeconomică și din sectorul public și va 
conduce la abordări mai cuprinzătoare 
decât inovarea bazată pe tehnologie. 
Cercetarea socio-economică, care acoperă, 
printre altele, nevoile și modelele 
utilizatorilor, activități prospective, aspecte 
de mediu, economice, sociale și 
comportamentale, planuri și modele de 
afaceri și cercetarea prenormativă în 
vederea stabilirii de standarde, va facilita, 
de asemenea, acțiunile de promovare a 
inovării și competențelor de reglementare, 

Identificarea de noi modalități de 
accelerare a implementării tehnologiilor 
curate și a soluțiilor de decarbonizare a 
economiei europene necesită, de asemenea, 
creșterea cererii în materie de inovare. 
Aceasta poate fi stimulată prin capacitarea 
cetățenilor, precum și prin inovarea 
socioeconomică și din sectorul public și 
efecte de propagare a creativității și va 
conduce la abordări mai cuprinzătoare 
decât inovarea bazată pe tehnologie. 
Cercetarea socio-economică, care acoperă, 
printre altele, nevoile și modelele 
utilizatorilor, activități prospective, aspecte 
de mediu, economice, sociale și 
comportamentale, planuri și modele de 
afaceri și cercetarea prenormativă în 
vederea stabilirii de standarde, va facilita, 
de asemenea, acțiunile de promovare a 
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financiare și sociale, precum și implicarea 
și capacitarea actorilor de pe piață și ale 
consumatorilor.

inovării și competențelor de reglementare, 
financiare și sociale, precum și implicarea 
și capacitarea actorilor de pe piață și ale 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 142

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.1 – paragraful 2 –
liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Identificarea de procese-cheie în 
regiunile polare, pentru o mai bună 
dezvoltare a opțiunilor de gestiune, care 
să reducă la minimum impactul negativ 
asupra ecosistemelor și să îmbunătățească 
înțelegerea fenomenelor climatice la nivel 
mondial.

Or. en

Amendamentul 143

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2.2. Aprovizionarea cu energie 4.2.2. Căi către decarbonizare

Or. en

Amendamentul 144

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul UE este de a deveni lider 
mondial în domeniul tehnologiilor 
energetice accesibile, sigure și durabile, 
prin îmbunătățirea competitivității sale în 
cadrul lanțurilor valorice globale și a 
poziției sale pe piețele de creștere. 
Diversele condiții climatice, geografice, de 
mediu și socioeconomice din UE, precum 
și necesitatea de a asigura securitatea 
energetică și accesul la materii prime 
impune un portofoliu larg de soluții 
energetice, inclusiv de natură netehnică. În 
ceea ce privește tehnologiile bazate pe 
energia din surse regenerabile, costurile 
trebuie să continue să scadă, performanța 
trebuie îmbunătățită, trebuie ameliorată 
integrarea în sistemul energetic și trebuie 
dezvoltate tehnologii revoluționare. În ceea 
ce privește combustibilii fosili, 
decarbonizarea utilizării lor va fi esențială
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice.

Obiectivul UE este de a deveni lider 
mondial în domeniul tehnologiilor 
energetice accesibile, sigure și durabile, 
prin îmbunătățirea competitivității sale în 
cadrul lanțurilor valorice globale și a 
poziției sale pe piețele de creștere. 
Diversele condiții climatice, geografice, de 
mediu și socioeconomice din UE, precum 
și necesitatea de a asigura securitatea 
energetică și accesul la materii prime 
impune un portofoliu larg de soluții 
energetice, inclusiv de natură netehnică. În 
ceea ce privește tehnologiile bazate pe 
energia din surse regenerabile, costurile 
trebuie să continue să scadă, performanța 
trebuie îmbunătățită, trebuie ameliorată 
integrarea în sistemul energetic și trebuie 
dezvoltate și puse în aplicare tehnologii 
revoluționare. În ceea ce privește 
combustibilii fosili, evitarea și 
decarbonizarea utilizării lor vor fi esențiale
pentru îndeplinirea obiectivelor climatice.

Or. en

Amendamentul 145

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tehnologii bazate pe energia din 
surse regenerabile și soluții privind 
generarea energiei electrice, încălzirea și 
răcirea, combustibilii durabili pentru 
transport și transportatorii intermediari, la 
diferite scări și în diverse stadii de 
dezvoltare, adaptate la condițiile geografice 
și la piețe, atât în interiorul UE, cât și la 
nivel mondial;

– Tehnologii bazate pe energia din 
surse regenerabile și soluții privind 
generarea energiei electrice, producția de 
hidrogen, procesele industriale, încălzirea 
și răcirea, combustibilii durabili pentru 
transport și transportatorii intermediari, la 
diferite scări și în diverse stadii de 
dezvoltare, adaptate la condițiile geografice 
și la piețe, atât în interiorul UE, cât și la 
nivel mondial;
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Or. en

Justificare

Integrarea masivă a surselor de energie regenerabilă intermitente conduce la necesitatea 
urgentă de a echilibra rețelele energetice cu o stocare pe termen lung și pe scară largă a 
energiei. În ambele privințe, producția de hidrogen prin electroliză, care permite 
transformarea energiei electrice în gaze, reprezintă o soluție importantă.

Amendamentul 146

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.2 – paragraful 2 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tehnologii disruptive bazate pe 
energie din surse regenerabile pentru noi
aplicații și soluții revoluționare;

– Tehnologii disruptive bazate pe 
energie din surse regenerabile pentru 
aplicații noi sau modernizate și soluții 
revoluționare;

Or. en

Amendamentul 147

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creșterea preconizată a producției variabile 
de energie electrică și trecerea la încălzirea, 
răcirea și transporturile bazate mai mult pe 
energia electrică impun necesitatea unor 
noi abordări în materie de gestionare a 
rețelelor energetice. Pe lângă 
decarbonizare, obiectivul este de a asigura 
accesibilitatea, energiei, securitatea și 
stabilitatea aprovizionării prin intermediul 
unor investiții în tehnologii inovatoare 
pentru infrastructura de rețea și într-un 
sistem inovator de gestionare. Stocarea 
energiei în forme diferite va juca un rol 
esențial în furnizarea de servicii în rețea, 
ameliorând și consolidând totodată 
capacitatea rețelelor. Exploatarea 

Creșterea preconizată a producției variabile 
de energie electrică și trecerea la încălzirea, 
răcirea și transporturile bazate mai mult pe 
energia electrică și pe hidrogen impun 
necesitatea unor noi abordări în materie de 
gestionare a rețelelor energetice. Pe lângă 
decarbonizare, obiectivul este de a asigura 
accesibilitatea, energiei, securitatea și 
stabilitatea aprovizionării prin intermediul 
unor investiții în tehnologii inovatoare 
pentru infrastructura de rețea și într-un 
sistem inovator de gestionare. Stocarea 
energiei în forme diferite va juca un rol 
esențial în furnizarea de servicii în rețea, 
ameliorând și consolidând totodată 
capacitatea rețelelor. Exploatarea 
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sinergiilor dintre diferite rețele (de 
exemplu, rețelele de energie electrică, de 
încălzire și răcire, de gaz, infrastructurile 
de reîncărcare și realimentare din sectorul 
transporturilor, hidrogenul și rețele de 
telecomunicații) și actori (de exemplu, 
zonele industriale, centrele de date, 
autoproducători) va fi crucială pentru a 
permite operarea inteligentă și integrată a 
infrastructurilor relevante.

sinergiilor dintre diferite rețele (de 
exemplu, rețelele de energie electrică, de 
încălzire și răcire, de gaz, infrastructurile 
de reîncărcare și realimentare din sectorul 
transporturilor, hidrogenul și rețele de 
telecomunicații) și actori (de exemplu, 
zonele industriale, centrele de date, 
autoproducători) va fi crucială pentru a 
permite operarea inteligentă și integrată a 
infrastructurilor relevante. Este important 
să se evidențieze faptul că tehnologiile pe 
bază de pile cu hidrogen au un potențial 
uriaș de a crea locuri de muncă înalt 
calificate și creștere economică în 
Uniune. Acest proces va fi accelerat de 
parteneriatele public-privat relevante ce 
vor fi instituite în cadrul Orizont Europa.

Or. en

Justificare

Capacitatea hidrogenului de a accesa și a integra fiecare sector al sistemului energetic 
deschide calea pentru implementarea și utilizarea energiei din surse regenerabile într-o 
măsură mult mai mare. Deși energia electrică din surse regenerabile oferă sectorului 
energetic o cale sigură de decarbonizare, nici sectoarele căldurii și mobilității, și nici 
industria nu dispun încă de căi de decarbonizare comparabile. Versatilitatea hidrogenului 
permite integrarea acestor sectoare, care pot contribui la tranziția energetică a Europei.

Amendamentul 148

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tehnologii și instrumente care să 
permită rețelelor de energie electrică să 
integreze sursele regenerabile de energie și 
sarcinile noi, precum electromobilitatea și 
pompele de căldură;

– Tehnologii și instrumente care să 
permită rețelelor de energie electrică să 
integreze sursele regenerabile de energie și 
sarcinile noi, precum electromobilitatea, 
electrolizoarele, pilele de combustie și 
pompele de căldură;

Or. en
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Amendamentul 149

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Analiza sistemică a impactului 
noilor tehnologii din domeniul energiei, 
precum hidrogenul, în ceea ce privește 
stocarea energiei.

Or. en

Justificare

Se preconizează că în special hidrogenul va juca un rol important în soluțiile noastre mai 
durabile de stocare a energiei; totuși, producerea lui necesită un volum enorm de energie, 
ceea ce va afecta puternic nevoile de energie ale sistemului nostru. Ar trebui să analizăm 
acest impact, pentru a ne asigura că nu anulăm un pas în direcția durabilității printr-un altul.

Amendamentul 150

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Soluții curate care pot crește 
fiabilitatea sistemului, completând 
energia din surse regenerabile și stocarea 
bazată pe electrificare și depășind limitele 
acestora;

Or. en

Amendamentul 151

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.4 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2.4. Clădirile și instalațiile industriale 4.2.4. Clădirile aflate în tranziție 
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aflate în tranziție energetică energetică

Or. en

Amendamentul 152

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Clădirile și instalațiile industriale joacă un 
rol tot mai activ în interacțiunea lor cu 
sistemul energetic. Prin urmare, acestea 
reprezintă elemente cruciale pentru 
tranziția la energia din surse regenerabile.

Instalațiile clădirilor joacă un rol tot mai 
activ în interacțiunea lor cu sistemul 
energetic. Prin urmare, acestea reprezintă 
elemente cruciale pentru tranziția la 
energia din surse regenerabile.

Or. en

Amendamentul 153

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Industriile, în special cele care sunt mari 
consumatoare de energie, și-ar putea 
îmbunătăți în continuare eficiența 
energetică și ar putea favoriza integrarea 
surselor de energie regenerabile.

eliminat

Or. en

Justificare

Mutat în cadrul unui nou domeniu de intervenție.

Amendamentul 154

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.4 – paragraful 4 –
liniuța 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Proiectarea ciclului de viață, 
construirea, exploatarea și demolarea 
clădirilor, ținând seama de circularitate și 
de performanța de mediu, în vederea 
eficienței energetice și a eficienței din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, a 
rezilienței la schimbările climatice și a 
reciclării;

– Noi modalități, inclusiv 
instrumente și dispozitive inteligente, 
pentru proiectarea ciclului de viață, 
construirea, exploatarea și demolarea 
clădirilor, ținând seama de circularitate și 
de performanța de mediu, în vederea 
eficienței energetice și a eficienței din 
punctul de vedere al utilizării resurselor, a 
rezilienței la schimbările climatice și a 
reciclării;

Or. en

Justificare

Pentru o punere în aplicare eficace a proiectării, construirii, exploatării și demolării 
circulare și ecologice, este nevoie de instrumente care să monitorizeze o clădire pe tot 
parcursul ciclului său de viață.

Amendamentul 155

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 - subpunctul 4.2.4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2.4 a. Instalațiile industriale 
aflate în tranziția energetică

Industriile, în special cele care sunt mari 
consumatoare de energie, și-ar putea 
îmbunătăți în continuare eficiența 
energetică și ar putea favoriza integrarea 
surselor de energie regenerabile. Rolul 
instalațiilor industriale în cadrul 
sistemului energetic se modifică, dată 
fiind nevoia de a reduce emisiile pe baza 
electrificării directe sau indirecte, o altă 
sursă de materiale pentru procese de 
producție (precum hidrogenul). 
Complexele industriale în care numeroase 
procese diferite se produc unele în 
apropierea altora pot optimiza schimbul 
de fluxuri de energie și de alte resurse 
(materii prime).
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Linii generale

- Tehnologii de conversie pentru 
utilizarea durabilă a surselor de carbon 
pentru creșterea eficienței utilizării 
resurselor și reducerea emisiilor, inclusiv 
sisteme energetice hibride pentru 
industrie și pentru sectorul energiei cu 
potențial de decarbonizare;

- Instrumente și infrastructură pentru 
controlul proceselor din instalațiile de 
producție, pentru a optimiza fluxurile de 
energie și materialele (de exemplu, 
hidrogen, alte produse) în interacțiune cu 
alte instalații de producție și cu sistemul 
energetic;

- Flexibilitatea și eficiența utilizării 
energiei electrice și a căldurii în 
instalațiile industriale și în sistemul 
energetic;

- Procese, proiectări și materiale noi sau 
îmbunătățite pentru o utilizare sau o 
producție eficientă a căldurii, pentru 
răcire sau pentru stocarea energiei;

Or. en

Justificare

Conținutul noului domeniu de intervenție: „Instalații industriale aflate în tranziția 
energetică”

Amendamentul 156

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.5 – paragraful 2 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Calitatea vieții cetățenilor, 
mobilitate sigură, inovare socială în mediul 
urban, capacitatea circulară și regenerativă 
a orașelor, reducerea amprentei ecologice 
și a poluării;

– Calitatea vieții cetățenilor, inclusiv 
prevenirea sărăciei energetice, mobilitate 
sigură, inovare socială în mediul urban, 
capacitatea circulară și regenerativă a 
orașelor, reducerea amprentei ecologice și 
a poluării;
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Or. en

Justificare

Sărăcia energetică reprezintă o provocare majoră pentru o Europă echitabilă și socială. În 
condițiile tranzițiilor majore de la nivelul sistemelor energetice și al societății noastre, 
trebuie să înțelegem impactul costurilor noi și în schimbare ale energiei asupra vieților 
cetățenilor noștri.

Amendamentul 157

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.7 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Electrificarea tuturor modurilor de 
transport (de exemplu, baterii, pile de 
combustie, hibridizare etc.), inclusiv noi 
tehnologii pentru sistemele de propulsie ale 
vehiculelor/navelor/aeronavelor, 
încărcare/realimentare rapidă, recuperarea 
energiei și interfețe accesibile și ușor de 
utilizat cu infrastructura de încărcare, 
asigurând interoperabilitatea și furnizarea 
fără întrerupere a serviciilor; dezvoltarea și 
implementarea unor baterii competitive, 
sigure, de înaltă performanță și durabile 
pentru vehiculele cu emisii scăzute și zero;

– Electrificarea tuturor modurilor de 
transport (de exemplu, baterii, pile de 
combustie, hibridizare etc.), inclusiv noi 
tehnologii pentru sistemele de propulsie ale 
vehiculelor/navelor/aeronavelor, 
încărcare/realimentare rapidă, recuperarea 
energiei și interfețe accesibile și ușor de 
utilizat cu infrastructura de alimentare cu 
combustibil și de încărcare, asigurând 
interoperabilitatea și furnizarea fără 
întrerupere a serviciilor; dezvoltarea și 
implementarea unor baterii competitive, 
sigure, de înaltă performanță și durabile 
pentru vehiculele cu emisii scăzute și zero;

Or. en

Amendamentul 158

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.7 – paragraful 2 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Noi combustibili durabili și noi 
vehicule/nave/aeronave inteligente durabile 
adaptate la modelele existente și viitoare de 
mobilitate și infrastructuri de sprijin; 
tehnologii și soluții bazate pe utilizator 

– Noi combustibili durabili, precum 
hidrogenul ecologic, și noi 
vehicule/nave/aeronave inteligente durabile 
adaptate la modelele existente și viitoare de 
mobilitate și infrastructuri de sprijin; 
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pentru asigurarea interoperabilității și a 
furnizării fără întrerupere a serviciilor;

tehnologii și soluții bazate pe utilizator 
pentru asigurarea interoperabilității și a 
furnizării fără întrerupere a serviciilor;

Or. en

Justificare

Acesta va juca un rol extrem de important în noul arsenal de combustibili, astfel că ar trebui 
menționat în mod explicit, pentru a se asigura că reprezintă o componentă substanțială a 
eforturilor.

Amendamentul 159

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.8 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Gestionarea digitală a rețelelor și a 
traficului; sisteme avansate de sprijinire a 
luării deciziilor; gestionarea traficului de 
următoare generație (inclusiv gestionarea 
traficului și rețelelor multimodale); 
contribuția la furnizarea de servicii de 
mobilitate neîntrerupte, multimodale și 
interconectate pentru călători și marfă; 
utilizarea și limitarea datelor masive; 
utilizarea unor servicii inovatoare de 
poziționare/navigație prin satelit 
(EGNOS/Galileo);

– Gestionarea digitală a rețelelor și a 
traficului; sisteme avansate de sprijinire a 
luării deciziilor; gestionarea traficului de 
următoare generație (inclusiv gestionarea 
traficului și rețelelor multimodale); 
contribuția la furnizarea de servicii de 
mobilitate neîntrerupte, multimodale și 
interconectate pentru călători și marfă; 
utilizarea și limitarea datelor masive; 
utilizarea unor servicii inovatoare de 
poziționare/navigație prin satelit 
(EGNOS/Galileo); înțelegerea noilor 
comportamente legate de schimbările 
asociate mobilității;

Or. en

Justificare

Gestionarea sistemelor noastre de mobilitate funcționează doar dacă putem previziona cum 
vor fi acestea folosite. Prin urmare, este esențial să înțelegem suficient schimbările 
comportamentale determinate de sistemele de mobilitate aflate în schimbare.

Amendamentul 160

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.8 – paragraful 2 –
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liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Servicii și modele de afaceri noi 
sau îmbunătățite, prin care utilizatorul 
interacționează cu diferitele modalități 
inteligente.

Or. en

Justificare

Acest domeniu de intervenție se axează aproape exclusiv pe componenta tehnologică a 
tranziției, dar, în final, ideea este ca cetățenii să utilizeze tehnologia, iar economiile noastre 
să facă bani din tehnologie prin crearea de noi piețe.

Amendamentul 161

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Soluțiile de stocare masivă, concentrată și 
descentralizată (inclusiv chimică, 
electrochimică, electrică, mecanică și 
termică) pentru sistemul energetic vor spori 
eficiența, flexibilitatea, independența și 
accesibilitatea tehnologiei, precum și 
securitatea aprovizionării. Scăderea 
emisiilor și decarbonizarea din domeniul 
transporturilor vor necesita o creștere tot 
mai mare a ponderii vehiculelor electrice 
și/sau alimentate cu alți combustibili 
alternativi, cu baterii reciclabile și 
reutilizabile mai performante și mai ieftine, 
dar și asigurarea furnizării la nivel local a 
unor combustibili sintetici/din surse 
regenerabile, precum hidrogenul, și soluții 
inovatoare în materie de stocare la fața 
locului.

Soluțiile de stocare masivă, concentrată și 
descentralizată (inclusiv chimică, 
electrochimică, electrică, mecanică și 
termică) pentru sistemul energetic vor spori 
eficiența, flexibilitatea, independența și 
accesibilitatea tehnologiei, precum și 
securitatea aprovizionării. Scăderea 
emisiilor și decarbonizarea din domeniul 
transporturilor vor necesita o creștere tot 
mai mare a ponderii vehiculelor electrice, 
pe bază de hidrogen și/sau alimentate cu 
alți combustibili alternativi, cu baterii 
reciclabile și reutilizabile mai performante 
și mai ieftine, dar și asigurarea furnizării la 
nivel local a unor combustibili cu conținut 
scăzut de carbon, precum hidrogenul, și 
soluții inovatoare în materie de stocare la 
fața locului. Paleta de soluții trebuie să 
abordeze întregul interval de intermitență, 
de la milisecunde la luni.

Or. en
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Justificare

Vehiculele cu pile de combustie sunt vehicule electrice care folosesc hidrogenul drept 
combustibil pentru a produce energie electrică la bord. Mai mult, hidrogenul nu este limitat 
la tehnologiile pe bază de pile de combustie, ci se folosește și ca materie primă în industriile 
mari consumatoare de energie. De asemenea, pilele de combustie reprezintă o tehnologie 
eficientă de conversie a energiei, care poate folosi hidrogenul și/sau gazele naturale drept 
combustibil. Hidrogenul și pilele de combustie sunt tehnologii complementare, dar nu sunt 
asociate exclusiv una cu alta.

Amendamentul 162

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.9 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Tehnologii, inclusiv combustibili 
lichizi și gazoși din surse regenerabile și 
lanțurile valorice asociate acestora, care să 
satisfacă necesitățile atât zilnice, cât și 
sezoniere în materie de stocare;

– Tehnologii, inclusiv combustibili 
lichizi și gazoși cu conținut scăzut de 
carbon și lanțurile valorice asociate 
acestora, care să satisfacă necesitățile atât 
zilnice, cât și sezoniere în materie de 
stocare;

Or. en

Amendamentul 163

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 4 – subpunctul 4.2 – subpunctul 4.2.9 – paragraful 2 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Hidrogenul cu emisii scăzute sau 
zero de dioxid de carbon, inclusiv pile de 
combustie, și lanțul său valoric în UE, de 
la proiectare până la utilizarea finală, în 
diverse aplicații;

– Hidrogenul cu emisii scăzute sau 
zero de dioxid de carbon, electrolizoarele, 
pilele de combustie și lanțul valoric în UE, 
de la proiectare până la utilizarea finală, în 
diverse aplicații; hidrogenul joacă un rol 
fundamental în procesul de decarbonizare 
a industriilor, cum ar fi industria oțelului 
și industria chimică;

Or. en
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Amendamentul 164

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile umane exercită o presiune tot 
mai mare asupra solurilor, mărilor, 
oceanelor, apei, aerului, biodiversității și a 
altor resurse naturale. Hrănirea populației 
în creștere a planetei depinde în mod direct 
de sănătatea sistemelor și a resurselor 
naturale. Cu toate acestea, în combinație cu 
schimbările climatice, cererea tot mai mare 
de resurse naturale a omenirii creează 
presiuni asupra mediului care depășesc cu 
mult nivelurile durabile, afectând 
ecosistemele și capacitatea lor de a furniza 
servicii pentru bunăstarea umană. 
Conceptele de economie circulară, 
bioeconomie și economie albastră oferă o 
oportunitate de a echilibra obiectivele de 
mediu, sociale și economice și de a orienta 
activitățile umane către durabilitate.

Activitățile umane exercită o presiune tot 
mai mare asupra solurilor, mărilor, 
oceanelor, apei, aerului, biodiversității și a 
altor resurse naturale. Hrănirea populației 
în creștere a planetei depinde în mod direct 
de sănătatea sistemelor și a resurselor 
naturale. Cu toate acestea, în combinație cu 
schimbările climatice, cererea tot mai mare 
de resurse naturale a omenirii creează 
presiuni asupra mediului care depășesc cu 
mult nivelurile durabile, afectând 
ecosistemele și capacitatea lor de a furniza 
servicii pentru bunăstarea umană. 
Conceptele de economie circulară, 
agroecologie, bioeconomie și economie 
albastră oferă o oportunitate de a echilibra 
obiectivele de mediu, sociale și economice 
și de a orienta activitățile umane către 
durabilitate.

Or. en

Amendamentul 165

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a îndeplini obiectivele de dezvoltare 
durabilă, a garanta producția și consumul 
de alimente sigure și sănătoase, a promova 
practici durabile în agricultură, 
acvacultură, pescuit și silvicultură, a 
asigura accesul la apă potabilă, sol și aer 
pentru toți, a curăța mările și oceanele, a 
conserva și a reface sistemele naturale 
vitale ale planetei și mediul, este necesar să 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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valorificăm potențialul cercetării și al 
inovării. Însă căile de tranziție către 
durabilitate și metodele de eliminare a 
barierelor reziliente nu sunt deloc înțelese. 
Trecerea la un consum și la o producție 
durabile și refacerea sănătății planetei 
necesită investiții în tehnologii, în noi 
modele de afaceri și în inovarea socială și 
de mediu. Se creează astfel noi perspective 
pentru o economie europeană durabilă, 
rezilientă, inovatoare și responsabilă, 
sporind eficiența din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, productivitatea și 
competitivitatea și generând locuri de 
muncă și creștere economică.

Or. en

Amendamentul 166

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile vor permite crearea unei baze 
de cunoștințe și găsirea de soluții pentru: 
gestionarea și utilizarea durabilă a 
resurselor naturale terestre și marine, 
precum și consolidarea rolului sistemelor 
terestre și acvatice ca absorbanți de carbon; 
garantarea securității alimentare și 
nutriționale prin asigurarea unor diete 
sigure, sănătoase și nutritive; accelerarea 
tranziției de la o economie liniară bazată pe 
combustibilii fosili, la o economie circulară 
eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor, rezilientă, cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, precum și sprijinirea 
dezvoltării unei economii ecologice 
durabile și a economiei albastre; și 
dezvoltarea unor zone rurale, costiere și 
urbane reziliente și dinamice.

Activitățile vor permite crearea unei baze 
de cunoștințe și găsirea de soluții pentru: 
gestionarea și utilizarea durabilă a 
resurselor naturale terestre și marine, 
precum și consolidarea rolului sistemelor 
terestre și acvatice ca absorbanți de carbon; 
garantarea securității alimentare și 
nutriționale prin asigurarea unor diete 
sigure, sănătoase și nutritive; accelerarea 
tranziției industriei alimentare și 
agriculturii din Uniune către o 
intensificare ecologică și abordări 
agroecologice, în beneficiul agriculturii 
convenționale, dar și al celei organice; 
accelerarea tranziției de la o economie 
liniară bazată pe combustibilii fosili, la o 
economie circulară eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor, rezilientă, cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, precum 
și sprijinirea dezvoltării unei economii 
ecologice durabile și a economiei albastre; 
și dezvoltarea unor zone rurale, costiere și 



PR\1158114RO.docx 109/148 PE625.306v01-00

RO

urbane reziliente și dinamice.

Or. en

Amendamentul 167

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitățile de cercetare și inovare din 
cadrul acestui cluster contribuie în special 
la punerea în aplicare a obiectivelor 
programului de acțiune pentru mediu, ale 
politicii agricole comune, ale politicii 
comune în domeniul pescuitului, ale 
legislației din domeniul alimentar, ale 
politicii maritime, ale planului de acțiune 
pentru economia circulară, ale strategiei 
UE în domeniul bioeconomiei și ale 
cadrului cadru de politici privind clima și 
energia pentru 2030, precum și ale 
prevederilor juridice ale UE privind 
reducerea poluării

Activitățile de cercetare și inovare din 
cadrul acestui cluster contribuie în special 
la punerea în aplicare a obiectivelor 
programului de acțiune pentru mediu, ale 
politicii agricole comune, ale politicii 
comune în domeniul pescuitului, ale 
legislației din domeniul alimentar, ale 
politicii maritime, ale planului de acțiune 
pentru economia circulară, ale strategiei 
UE în domeniul bioeconomiei și ale 
cadrului cadru de politici privind clima și 
energia pentru 2030, precum și ale 
prevederilor juridice ale UE privind 
reducerea poluării Acțiunile vor fi strâns 
legate de parteneriatele existente ale 
Uniunii, în special de PRIMA.

Or. en

Amendamentul 168

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.1 – paragraful 2 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Extinderea portofoliului de produse 
și servicii al programului Copernicus;

– Extinderea portofoliului de produse 
și servicii al programului Copernicus, în 
special de servicii legate de stabilirea 
surselor de poluare a aerului;

Or. en
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Justificare

Din cauza electrificării și digitalizării diferitelor sectoare ale economiei noastre, sursele de 
poluare a aerului se vor schimba semnificativ în deceniul următor. Fără servicii de calitate, 
care să ofere actualizări constante, factorii de decizie vor încerca să abordeze problema pe 
baza cunoștințelor vechi.

Amendamentul 169

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Tranziția către sisteme alimentare 
și agricole și practici agronomice 
integrate și diverse, inclusiv către 
utilizarea tehnologiilor de precizie și către 
strategii de intensificare agroecologică și 
ecologică care să aducă beneficii atât 
agriculturii convenționale, cât și 
agriculturii biologice;

Or. en

Amendamentul 170

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Organismele dăunătoare plantelor și 
bolile plantelor, precum și sănătatea și 
bunăstarea animalelor; alternative la 
utilizarea pesticidelor, antibioticelor și a 
altor substanțe controversate;

– Organismele dăunătoare plantelor și
bolile plantelor, precum și sănătatea și 
bunăstarea animalelor; alternative la 
utilizarea pesticidelor, antibioticelor și a 
altor substanțe controversate; dezvoltarea 
de strategii de agricultură biologică 
pentru protejarea sănătății plantelor și a 
animalelor;

Or. en
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Amendamentul 171

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bioinovarea stă la baza tranziției de la o 
economie bazată pe combustibilii fosili, 
cuprinzând asigurarea de surse durabile de 
biomasă terestră și marină, prelucrarea 
industrială a acesteia și transformarea sa în 
materiale și produse biologice. Acest 
domeniu valorifică, de asemenea, 
potențialul resurselor vii, al științelor vieții 
și al biotehnologiei industriale în vederea 
unor noi descoperiri, produse și procese. 
Bioinovarea, inclusiv tehnologiile, poate 
determina crearea de noi activități 
economice și locuri de muncă în regiuni și 
orașe, poate contribui la revitalizarea 
economiilor rurale și costiere și poate 
consolida circularitatea bioeconomiei.

Bioinovarea stă la baza tranziției de la o 
economie bazată pe combustibilii fosili, 
cuprinzând asigurarea de surse durabile de 
biomasă terestră și marină, prelucrarea 
industrială a acesteia și transformarea sa în 
materiale și produse biologice. Acest 
domeniu valorifică, de asemenea, 
potențialul resurselor vii, al științelor vieții 
și al biotehnologiei industriale în vederea 
unor noi descoperiri, produse și procese. 
Bioinovarea, inclusiv tehnologiile, poate 
determina crearea de noi activități 
economice și locuri de muncă în regiuni și 
orașe, poate contribui la revitalizarea 
economiilor rurale și costiere și poate 
consolida circularitatea bioeconomiei. 
Sistemele de bioinovare necesită o 
colaborare între sectoare și la nivelul 
lanțului valoric.

Or. en

Amendamentul 172

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.6 – paragraful 2 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Lanțuri valorice și materiale 
biologice, inclusiv materiale, produse și 
procese bioinspirate cu calități și funcții 
noi și cu un nivel mai mare de durabilitate 
(inclusiv reducerea gazelor cu efect de 
seră), favorizând dezvoltarea unor 
biorafinării avansate, capabile să utilizeze 
o gamă mai largă de tipuri de biomasă;

– Lanțuri valorice și materiale 
biologice, inclusiv materiale, produse și 
procese bioinspirate cu calități și funcții 
noi și cu un nivel mai mare de durabilitate 
(inclusiv reducerea gazelor cu efect de 
seră), favorizând dezvoltarea unor 
biorafinării avansate, capabile să utilizeze 
o gamă mai largă de tipuri de biomasă, 
inclusiv biodeșeuri, precum și deșeuri 
industriale și fluxuri colaterale;
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Or. en

Justificare

Biomasa este de regulă percepută ca fiind limitată la materiale de la plante și animale. 
Biorafinăriile avansate vor putea depăși acest cadru, în special în ceea ce privește utilizarea 
biodeșeurilor, precum și a deșeurilor industriale și a fluxurilor colaterale.

Amendamentul 173

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.6 – paragraful 2 –
liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Circularitatea bioeconomiei bazată 
pe inovarea tehnologică, sistemică și 
socială și pe modelele de afaceri 
inovatoare, în vederea creșterii radicale a
valorii generate per unitate de resurse 
biologice, păstrând valoarea acestor resurse 
în cadrul economiei pentru un timp mai 
îndelungat și promovând principiul 
utilizării în cascadă a biomasei, prin 
cercetare și inovare;

– Circularitatea bioeconomiei bazată 
pe inovarea tehnologică, sistemică și 
socială și pe modelele de afaceri 
inovatoare, în vederea creșterii valorii 
generate per unitate de resurse biologice, 
păstrând valoarea acestor resurse în cadrul 
economiei pentru un timp mai îndelungat și 
promovând principiul utilizării în cascadă a 
biomasei, prin cercetare și inovare;

Or. en

Justificare

Nu este definit cuvântul „radicală”.

Amendamentul 174

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 5 – subpunctul 5.2 – subpunctul 5.2.6 – paragraful 2 –
liniuța 7 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- O mai bună înțelegere a factorilor 
care stimulează adoptarea bioproduselor 
și a barierelor din calea acestora, prin 
cercetări privind marcajul CE, 
etichetarea, aplicarea standardelor, 
scheme de certificare, achiziții publice și 
activități de reglementare, inclusiv din 
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perspectiva competiției globale.

Or. en

Justificare

Va fi important ca sectorul produselor ecologice să dispună de o bază științifică pentru a 
înțelege stimulentele și a barierele, cu scopul de a elibera pe deplin potențialul acestui sector 
emergent, în special în ceea ce privește reglementările și legislația UE.

Amendamentul 175

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 –
punctul 4 – liniuța 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Analiza securității aprovizionării cu 
energie a UE, inclusiv infrastructura 
energetică și piețele de energie.

– Analiza securității aprovizionării cu 
energie a UE, inclusiv infrastructura 
energetică și piețele de energie și luarea în 
considerare a nevoii urgente de 
decarbonizare rapidă a sistemelor 
energetice.

Or. en

Amendamentul 176

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 –
punctul 4 – liniuța 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Analize ale combustibililor 
alternativi și ale necesităților în ceea ce 
privește infrastructura conexă.

– Analize ale combustibililor cu 
conținut scăzut de carbon și ale 
necesităților în ceea ce privește 
infrastructura conexă.

Or. en
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Amendamentul 177

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 –
punctul 4 – liniuța 13 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Analize cu privire la modul în care 
Uniunea ar putea opera o decarbonizare 
rapidă, pe scară largă și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, folosind și 
infrastructura existentă.

Or. en

Amendamentul 178

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 –
punctul 5 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Metode validate, teste de 
competențe pentru laboratoare și noi 
instrumente analitice pentru punerea în 
aplicare a politicilor în domeniul siguranței 
alimentare;

– Metode validate, teste de 
competențe pentru laboratoare și noi 
instrumente analitice pentru punerea în 
aplicare a politicilor în domeniul siguranței 
alimentare și al trasabilității; metode de 
detectare pentru noi tehnici de îngrijire a 
plantelor;

Or. en

Amendamentul 179

Propunere de decizie
Anexa I – partea II – punctul 6 – subpunctul 6.2 – subpunctul 6.2.2 – paragraful 2 –
punctul 5 – liniuța 6 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Metode pentru evaluarea 
substanțelor naturale ca produse 
fitosanitare;
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Or. en

Amendamentul 180

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

III III Europa inovativă

Or. en

Amendamentul 181

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – paragraful 7 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Intensificarea colaborării între 
toate tipurile de inovatori, în special între 
întreprinderile nou-înființate, IMM-uri și 
societățile mai mari, pentru crearea de noi 
ecosisteme.

Or. en

Justificare

Trebuie consolidat aspectul „colaborativ” al inovării.

Amendamentul 182

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pilonul „Inovare deschisă” al programului 
Orizont Europa, în cooperare cu alte 
politici ale UE, în special cu programul 
InvestEU, este conceput astfel încât să 
conducă la obținerea unor astfel de 
rezultate tangibile. Acesta se bazează pe 

Pilonul „Europa inovativă” al programului 
Orizont Europa, în cooperare cu alte 
politici ale UE, în special cu programul 
InvestEU, este conceput astfel încât să 
conducă la obținerea unor astfel de 
rezultate tangibile. Acesta se bazează pe
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experiența dobândită din programele-cadru 
anterioare, în special din activitățile vizând 
tehnologiile și inovarea viitoare [precum 
tehnologiile viitoare și emergente (FET) și 
Calea rapidă spre inovare (CRI)], IMM-
urile (precum instrumentul pentru IMM-
uri), dar și finanțele private și corporatiste 
(cum ar fi FFPR din cadrul PC7, programul 
Orizont 2020, InnovFin), toate acestea 
făcând parte din activitățile proiectului-
pilor CEI, lansate pentru perioada 2018-
2020.

experiența dobândită din programele-cadru 
anterioare, în special din activitățile vizând 
tehnologiile și inovarea viitoare [precum 
tehnologiile viitoare și emergente (FET) și 
Calea rapidă spre inovare (CRI)], IMM-
urile (precum instrumentul pentru IMM-
uri), dar și finanțele private și corporatiste 
(cum ar fi FFPR din cadrul PC7, programul 
Orizont 2020, InnovFin), toate acestea 
făcând parte din activitățile proiectului-
pilor CEI, lansate pentru perioada 2018-
2020.

Or. en

Amendamentul 183

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – paragraful 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor experiențe, acest pilon 
prevede lansarea Consiliului european 
pentru inovare (CEI), care va promova 
inovarea revoluționară cu potențial de 
expansiune rapidă la nivel mondial și cu 
tipuri specifice de acțiuni și activități:

Pe baza acestor experiențe, acest pilon 
prevede lansarea Consiliului european 
pentru inovare (CEI), care va promova 
cercetarea și inovarea revoluționară cu 
potențial de expansiune rapidă la nivel 
mondial și cu tipuri specifice de acțiuni și 
activități:

Or. en

Amendamentul 184

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – paragraful 10 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea dezvoltării inovațiilor 
revoluționare viitoare și emergente;

– Sprijinirea dezvoltării inovațiilor 
revoluționare viitoare și emergente, 
inclusiv prin cercetare colaborativă 
specifică;

Or. en
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Amendamentul 185

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – paragraful 10 – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Promovarea răspândirii și 
adoptării inovației în lanțul valoric 
industrial și în alte lanțuri valorice 
economice;

Or. en

Amendamentul 186

Propunere de decizie
Anexa II – partea III – paragraful 10 – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Crearea de sinergii cu activitățile 
din alte părți ale programului

Or. en

Amendamentul 187

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – paragraful 11 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) și a 
comunităților de cunoaștere și inovare 
(CCI).

– Sprijinirea accentuată a Institutului 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) și 
a comunităților de cunoaștere și inovare 
(CCI) - punctul de contact unic pentru 
inovare în Europa, deja consacrat.

Or. en

Justificare

Această sugestie de formulare reflectă amendamentele propuse la prezentul text.
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Amendamentul 188

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – paragraful 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT este cel mai mare ecosistem integrat 
de inovare al Europei, având peste 1 000 
de parteneri excelenți din domeniul 
afacerilor, cercetării și educației, pentru a 
numi doar câțiva. Modelul de inovare al 
EIT funcționează și este relevant în 
special în ceea ce privește eliminarea 
barierelor din calea inovării la nivelul 
statelor membre și la nivel regional.

Or. en

Justificare

Lipsește o descriere a rolului EIT.

Amendamentul 189

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

CEI va fi pus în aplicare, în principal, prin 
două tipuri de acțiuni, și anume Pathfinder 
for advances research (instrumentul 
Pathfinder destinat cercetării avansate), în 
primele etape ale dezvoltării tehnologice și 
Accelerator, pentru acțiuni de inovare și 
introducere pe piață, inclusiv în etapele de 
anterioare comercializării în masă și în 
etapa dezvoltării societăților. 
Acceleratorul, care vizează să ofere un 
punct de contact unic și un singur proces 
de sprijin, va acorda, de asemenea, 
finanțare mixtă, combinând granturile cu 
investițiile de capital. În plus, acesta va 
canaliza accesul la împrumuturile acordate 
prin programul InvestEU.

CEI va fi pus în aplicare, în principal, prin 
două tipuri de acțiuni, și anume Pathfinder 
for advanced research al CEI
(instrumentul Pathfinder destinat cercetării 
avansate), în primele etape ale dezvoltării 
tehnologice și Accelerator al CEI, pentru 
acțiuni de inovare și introducere pe piață, 
inclusiv în etapele de anterioare 
comercializării în masă și în etapa 
dezvoltării societăților. Acceleratorul, care 
vizează să completeze EIT pentru a oferi
un punct de contact unic și un singur 
proces de sprijin, va acorda, de asemenea, 
finanțare mixtă, combinând granturile cu 
investițiile de capital. În plus, acesta va 
canaliza accesul la împrumuturile acordate 
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prin programul InvestEU.

Or. en

Justificare

EIT este deja un punct de contact consacrat pentru inovare în Europa. Pentru a obține 
impactul de inovare preconizat pentru cetățeni, toate instrumentele Orizont Europa trebuie să 
conlucreze, nu să se blocheze. Trebuie rezolvate suprapunerile actuale dintre EIT și CEI.

Amendamentul 190

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – punctul 1.1 – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– se vor concentra asupra inovațiilor 
revoluționare și disruptive, inclusiv a celor 
sociale, care au potențialul de a crea noi 
piețe, spre deosebire de cele care aduc 
îmbunătățiri progresive produselor, 
serviciilor sau modelor de afaceri existente;

– se vor concentra asupra cercetărilor 
privind tehnologiile viitoare radical noi și 
a inovațiilor revoluționare și disruptive, 
inclusiv a celor sociale, care au potențialul 
de a crea noi piețe sau de a permite noi 
soluții, spre deosebire de cele care aduc 
îmbunătățiri progresive produselor, 
serviciilor sau modelor de afaceri existente;

Or. en

Justificare

Consiliul european pentru inovare trebuie să încurajeze dezvoltarea de cercetări privind 
tehnologii viitoare radical noi, care vor crea inovare. El ar trebui să vizeze și inovațiile 
indirecte cu un potențial ridicat, nu numai pe cele cu un potențial de piață vizibil.

Amendamentul 191

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – punctul 1.1 – paragraful 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vor fi în principal ascendente, 
deschise la inovații din toate domeniile 
științei, tehnologiei și aplicațiilor din orice 
sector, permițând în același timp sprijinirea 
orientată a tehnologiilor revoluționare sau 
disruptive emergente cu importanță 

– vor fi în principal ascendente, 
deschise la cercetare științifică țintită și la 
inovații din toate domeniile științei, 
tehnologiei și aplicațiilor din orice sector, 
de la toate tipurile de organizații, 
permițând în același timp sprijinirea 
orientată a tehnologiilor revoluționare sau 
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strategică potențială; disruptive emergente cu importanță 
strategică potențială;

Or. en

Amendamentul 192

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – punctul 1.1 – paragraful 3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vor încuraja inovațiile care vizează 
diferite domenii și sectoare științifice și 
tehnologice (de exemplu, combinarea 
domeniului fizic cu cel digital);

– vor încuraja cercetarea și inovațiile 
care vizează diferite domenii și sectoare 
științifice și tehnologice (de exemplu, 
combinarea domeniului fizic cu cel 
digital);

Or. en

Amendamentul 193

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – punctul 1.1 – paragraful 3 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– vor fi centrate pe inovatori, 
simplificând procedurile și cerințele 
administrative, prin utilizarea de interviuri 
pentru a contribui la evaluarea cererilor și 
prin asigurarea unui proces decizional 
rapid;

– vor fi centrate pe cercetare și
inovatori, simplificând procedurile și 
cerințele administrative, prin utilizarea de 
interviuri pentru a contribui la evaluarea 
cererilor și prin asigurarea unui proces 
decizional rapid;

Or. en

Justificare

Cercetătorii trebuie să fie incluși în text. Instrumentul Pathfinder se va baza pe schema FET 
și va fi deschis pentru organizațiile de cercetare și proiectele de colaborare care vizează 
dezvoltarea de cercetări de vârf și de tehnologii radical noi, cu oportunități de comercializare 
promițătoare.
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Amendamentul 194

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se va acorda o atenție deosebită asigurării 
unei complementarități corecte și eficiente, 
cu inițiative individuale sau în rețea ale 
statelor membre, inclusiv sub formă de 
parteneriat european.

În plus, se va acorda o atenție deosebită 
asigurării unei complementarități corecte și 
eficiente, cu inițiative individuale sau în 
rețea ale statelor membre, inclusiv sub 
formă de parteneriat european.

Or. en

Amendamentul 195

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.1. „Pathfinder” pentru cercetarea 
avansată

1.1.1. „Pathfinder” al CEI pentru 
cercetarea avansată

Or. en

Amendamentul 196

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului 
Pathfinder va fi de a încuraja inovarea cu 
potențial de creare de piețe rezultată din 
idei tehnologice revoluționare și a o aduce 
în stadiul demonstrativ sau al dezvoltării 
argumentelor sau a strategiilor comerciale, 
în vederea preluării ulterioare de către 
Accelerator sau de oricare altă soluție de 
introducere pe piață. În acest scop, 
Pathfinder va sprijini la început etapele 
incipiente ale cercetării și dezvoltării 

Obiectivul general al instrumentului 
Pathfinder va fi de a sprijini cercetarea 
privind tehnologii viitoare radical noi, de 
a încuraja inovarea cu potențial de creare 
de piețe rezultată din idei științifice și 
tehnologice revoluționare și a o aduce în 
stadiul demonstrativ sau al dezvoltării 
argumentelor sau a strategiilor comerciale, 
în vederea preluării ulterioare de către 
Accelerator sau de oricare altă soluție de 
introducere pe piață. În acest scop, 
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științifice și tehnologice, inclusiv validarea 
conceptului și prototipurile pentru 
validarea tehnologiei.

Pathfinder va sprijini la început etapele 
incipiente ale cercetării și dezvoltării 
științifice și tehnologice, inclusiv validarea 
conceptului cercetărilor de vârf și 
prototipurile pentru validarea tehnologiei.

Or. en

Amendamentul 197

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste portofolii de proiecte selectate25 vor 
fi dezvoltate și îmbunătățite ulterior, 
fiecare în conformitate cu o viziune 
elaborată împreună cu inovatorii respectivi, 
dar vor fi, de asemenea, comunicate 
comunității de cercetare și inovare în 
ansamblul său. Activitățile de tranziție din 
cadrul instrumentului Pathfinder vor fi 
puse în aplicare pentru a ajuta inovatorii să 
găsească o cale către dezvoltarea 
comercială, precum activități 
demonstrative și studii de fezabilitate 
pentru a evalua posibilele argumente 
comerciale, precum și pentru a sprijini 
crearea de întreprinderi derivate (spin offs) 
și de întreprinderi noi (startups). De 
asemenea, aceste activități de tranziție din 
cadrul instrumentului Pathfinder pot consta 
în granturi suplimentare pentru 
completarea sau extinderea domeniului de 
aplicare al acțiunilor anterioare și a celor în 
curs, pentru a atrage noi parteneri, pentru a 
permite colaborarea în cadrul portofoliului 
și pentru a dezvolta o comunitate 
multidisciplinară.

Aceste portofolii de proiecte selectate25 vor 
fi dezvoltate și îmbunătățite ulterior, 
fiecare în conformitate cu o viziune 
elaborată împreună cu inovatorii respectivi, 
dar vor fi, de asemenea, comunicate 
comunității de cercetare și inovare în 
ansamblul său. Activitățile de tranziție din 
cadrul instrumentului Pathfinder vor fi 
puse în aplicare pentru a ajuta inovatorii cu 
un grad ridicat de risc să găsească o cale 
către dezvoltarea comercială, precum 
activități demonstrative și studii de 
fezabilitate pentru a evalua posibilele 
argumente comerciale, precum și pentru a 
sprijini crearea de întreprinderi derivate 
(spin offs) și de întreprinderi noi (startups). 
De asemenea, aceste activități de tranziție 
din cadrul instrumentului Pathfinder pot 
consta în granturi suplimentare pentru 
completarea sau extinderea domeniului de 
aplicare al acțiunilor anterioare și a celor în 
curs, pentru a atrage noi parteneri, pentru a 
permite colaborarea în cadrul portofoliului 
și pentru a dezvolta o comunitate 
multidisciplinară.

__________________ __________________

25 Acestea pot să includă, de asemenea, 
proiecte selectate în cadrul programului 
Orizont 2020, cum ar fi FET, sau alte 
activități relevante sprijinite de UE și 
finanțate în temeiul „mărcii de excelență”, 

25 Acestea pot să includă, de asemenea, 
proiecte selectate în cadrul programului 
Orizont 2020, cum ar fi FET, sau alte 
activități relevante sprijinite de UE și 
finanțate în temeiul „mărcii de excelență”, 
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rezultate din cererile de proiecte lansate în 
cadrul instrumentului Pathfinder.

rezultate din cererile de proiecte lansate în 
cadrul instrumentului Pathfinder.

Or. en

Amendamentul 198

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pathfinder va fi deschis pentru toate 
tipurile de inovatori, de la persoane fizice 
la universități, organizații de cercetare și 
societăți, în special întreprinderile nou-
înființate și IMM-urile, precum și de la 
beneficiari unici la consorții 
multidisciplinare. În cazul proiectelor cu 
beneficiar unic, societățile mai mari nu vor 
fi autorizate. Pathfinder va fi pus în 
aplicare în strânsă coordonare cu alte 
componente ale programului Orizont 
Europa, în special cu activitățile 
Consiliului european pentru cercetare 
(CEC), ale acțiunilor Marie Skłodowska-
Curie (MSCA) și ale comunităților de 
cunoaștere și inovare (CCI) ale
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie (EIT). De asemenea, acest 
instrument va fi pus în aplicare în strânsă 
coordonare cu programele și activitățile 
statelor membre.

Pathfinder va fi deschis pentru toate 
tipurile de inovatori cu un potențial 
ridicat, de la persoane fizice la universități, 
organizații de cercetare și tehnologie și 
societăți, în special întreprinderile nou-
înființate și IMM-urile, precum și de la 
beneficiari unici la consorții 
multidisciplinare. În cazul proiectelor cu 
beneficiar unic, societățile mai mari nu vor 
fi autorizate. Pentru a asigura sinergiile și 
a evita suprapunerile, Pathfinder va fi pus 
în aplicare în strânsă coordonare cu alte 
componente ale programului Orizont 
Europa, în special cu activitățile 
Consiliului european pentru cercetare 
(CEC), ale acțiunilor Marie Skłodowska-
Curie (MSCA) și ale Institutului European 
de Inovare și Tehnologie (EIT). Ar trebui 
acordată o atenție deosebită dezvoltării 
întreprinderilor noi generate prin Orizont 
Europa. De asemenea, acest instrument va 
fi pus în aplicare în strânsă coordonare cu 
programele și activitățile statelor membre.

Or. en

Amendamentul 199

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – partea 
introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.2. Acceleratorul 1.1.2. Acceleratorul CEI

Or. en

Amendamentul 200

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În consecință, Acceleratorul va furniza 
sprijin financiar inovatorilor sau 
societăților care nu sunt încă eligibile 
pentru finanțare sau nu atrag încă 
investitori, dar care au ambiția de a 
dezvolta și de a introduce pe piețele UE și 
internaționale inovațiile lor revoluționare și 
de a se extinde rapid. În acest scop, acesta 
se va baza pe experiența dobândită atât prin 
aplicarea Instrumentului pentru IMM-uri 
faza 2 și 3, cât și a mecanismului InnovFin 
din cadrul programului Orizont 2020, în 
special prin adăugarea de alte componente 
decât granturile și prin capacitatea de a 
sprijini investițiile mai importante și pe 
termen mai lung.

În consecință, Acceleratorul, completând 
pe deplin sprijinul EIT pentru 
întreprinderi noi și în creștere, va furniza 
sprijin financiar inovatorilor sau 
societăților care nu sunt încă eligibile 
pentru finanțare sau nu atrag încă 
investitori, dar care au ambiția de a 
dezvolta și de a introduce pe piețele UE și 
internaționale inovațiile lor revoluționare și 
de a se extinde rapid. În acest scop, acesta 
se va baza pe experiența dobândită atât prin 
aplicarea Instrumentului pentru IMM-uri 
faza 2 și 3, cât și a mecanismului InnovFin 
din cadrul programului Orizont 2020, în 
special prin adăugarea de alte componente 
decât granturile și prin capacitatea de a 
sprijini investițiile mai importante și pe 
termen mai lung.

Or. en

Amendamentul 201

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acceleratorul va funcționa, în principal, 
printr-o cerere de propuneri ascendentă și 
deschisă permanent, care vizează 

Acceleratorul va funcționa, în principal, 
printr-o cerere de propuneri ascendentă și 
deschisă permanent, care vizează 
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antreprenori individuali (în principal 
întreprinderile nou-înființate și IMM-urile), 
acordând o atenție deosebită inovatorilor 
tineri și femeilor. Această cerere 
ascendentă și deschisă va fi completată cu 
sprijin orientat către tehnologiile 
revoluționare sau disruptive emergente cu 
o importanță strategică potențială. 
Propunerile pot fi prezentate și de către 
investitori, inclusiv de agențiile pentru 
inovare din sectorul public, însă sprijinul 
va fi acordat societăților.

antreprenori individuali (în principal 
întreprinderile nou-înființate și IMM-urile), 
acordând o atenție deosebită inovatorilor 
tineri și femeilor. Această cerere 
ascendentă și deschisă va fi completată cu 
sprijin orientat către tehnologiile 
revoluționare sau disruptive emergente cu 
o importanță strategică potențială. 
Propunerile pot fi prezentate și de către 
investitori, inclusiv de agențiile pentru 
inovare din sectorul public, însă sprijinul 
va fi acordat societăților. Va fi asigurată 
complementaritatea deplină cu activitățile 
programelor Acceleratorului CEI.

Or. en

Amendamentul 202

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.2 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acceleratorul va permite adoptarea rapidă 
a inovațiilor rezultate din proiectele 
sprijinite de Pathfinder, din „programele de 
cercetare avansată” similare ale statelor 
membre și din alți piloni ai programelor-
cadru ale UE28, pentru a le sprijini să 
ajungă pe piață. Această identificare a 
proiectelor sprijinite în cadrul altor piloni 
ai programului Orizont Europa și, de 
asemenea, al programelor-cadru anterioare 
se vor baza pe metodologii pertinente, cum 
ar fi radarul de inovare.

Acceleratorul va permite adoptarea rapidă 
a inovațiilor rezultate din proiectele 
sprijinite de Pathfinder, din „programele de 
cercetare avansată” similare ale statelor 
membre, din EIT și din alți piloni ai 
programelor-cadru ale UE28, pentru a le 
sprijini să ajungă pe piață. Această 
identificare a proiectelor sprijinite în cadrul 
altor piloni ai programului Orizont Europa 
și, de asemenea, al programelor-cadru 
anterioare se vor baza pe metodologii 
pertinente, cum ar fi radarul de inovare.

__________________ __________________

28 Precum validarea conceptului de către 
CEC, pornind de la proiecte sprijinite în 
cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, întreprinderi 
nou-înființate provenind din CCI-urile 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie, ... inclusiv de la activitățile 
din cadrul programului Orizont 2020, în 
special proiectele selecționate în cadrul 

28 Precum validarea conceptului de către 
CEC, pornind de la proiecte sprijinite în 
cadrul pilonului „Provocări globale și 
competitivitate industrială”, inclusiv de la 
activitățile din cadrul programului Orizont 
2020, în special proiectele selecționate în 
cadrul Instrumentului pentru IMM-uri faza 
2 din cadrul programului Orizont 2020 și al 
mărcii de excelență aferente, finanțate de 
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Instrumentului pentru IMM-uri faza 2 din 
cadrul programului Orizont 2020 și al 
mărcii de excelență aferente, finanțate de 
statele membre, parteneriatele europene 
(actuale și viitoare).

statele membre, parteneriatele europene 
(actuale și viitoare).

Or. en

Amendamentul 203

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 1 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– servicii CEI de accelerare a 
dezvoltării de întreprinderi, în sprijinul 
activităților și acțiunilor din cadrul 
Pathfinder și Accelerator. Obiectivul va fi 
de a pune în legătură comunitatea CEI a 
inovatorilor care beneficiază de finanțare, 
inclusiv de finanțare legată de „marca de 
excelență”, cu investitori, parteneri și 
achizitori publici. Vor fi furnizate o gamă 
de servicii de consiliere și de mentorat 
pentru acțiunile CEI. Inovatorii vor avea 
acces la rețelele internaționale de parteneri 
potențiali, inclusiv din sectorul industrial, 
pentru a completa un lanț valoric sau a 
dezvolta oportunități de piață, și pentru a 
găsi investitori și alte surse de finanțare 
private sau corporative. Activitățile vor 
include evenimente în direct (de exemplu 
evenimente de brokeraj, sesiuni de 
prezentare), dar și dezvoltarea de platforme 
de relaționare sau utilizarea celor existente, 
în strânsă legătură cu intermediarii 
financiari sprijiniți de fondul InvestUE și 
cu Grupul BEI. Aceste activități vor 
încuraja, de asemenea, schimburile între 
omologi ca sursă de învățare în cadrul 
ecosistemului de inovare, făcând apel în 
mod special la membrii comitetului 
consultativ la nivel înalt al CEI și la 
cercetătorii CEI;

– servicii CEI de accelerare a 
dezvoltării de întreprinderi, în sprijinul 
activităților și acțiunilor din cadrul 
Pathfinder și Accelerator. Obiectivul va fi 
de a pune în legătură comunitatea CEI a 
inovatorilor care beneficiază de finanțare, 
inclusiv de finanțare legată de „marca de 
excelență”, cu investitori, parteneri și 
achizitori publici. Vor fi furnizate o gamă 
de servicii de consiliere și de mentorat 
pentru acțiunile CEI. Inovatorii vor avea 
acces la rețelele internaționale de parteneri 
potențiali, inclusiv din sectorul industrial, 
pentru a completa un lanț valoric sau a 
dezvolta oportunități de piață, și pentru a 
găsi investitori și alte surse de finanțare 
private sau corporative. Activitățile vor 
include evenimente în direct (de exemplu 
evenimente de brokeraj, sesiuni de 
prezentare), dar și dezvoltarea de platforme 
de relaționare sau utilizarea celor existente, 
în strânsă legătură cu intermediarii 
financiari sprijiniți de fondul InvestUE și 
cu Grupul BEI. Aceste activități vor 
încuraja, de asemenea, schimburile între 
omologi ca sursă de învățare în cadrul 
ecosistemului de inovare, făcând apel în 
mod special la membrii comitetului 
consultativ la nivel înalt al CEI și la 
cercetătorii CEI; Activitățile suplimentare 
ale CEI axate pe inovații revoluționare/cu 
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un risc ridicat vor completa portofoliul 
similar al activităților EIT care vizează 
antreprenori, inovatori și întreprinderi 
nou-înființate.

Or. en

Justificare

Pentru a obține impactul de inovare preconizat pentru cetățeni, instrumentele trebuie 
combinate, iar sinergiile potențiale trebuie maximizate în spiritul celei mai bune valori pentru 
banii contribuabililor europeni.

Amendamentul 204

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.1 – subpunctul 1.1.3 – paragraful 1 –
liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– provocările CEI, și anume premii 
de încurajare, pentru a contribui la 
dezvoltarea de noi soluții la provocările 
globale, a atrage noi actori și a crea noi 
comunități. Premiile de recunoaștere ale 
CEI vor include iCapital, premiul pentru 
încurajarea inovării sociale și premiul 
pentru femeile inovatoare.29 Conceptul 
premiilor sale va lega CEI de alte părți ale 
programului-cadru, inclusiv misiunile și 
alte organisme de finanțare. Vor fi 
explorate oportunități de cooperare cu 
organizații (cum ar fi întreprinderi, 
universități, organizații de cercetare, 
acceleratori de întreprinderi, organizații de 
caritate și fundații).

– provocările CEI, și anume premii 
de încurajare, pentru a contribui la 
dezvoltarea de noi inovații revoluționare, a 
atrage noi actori și a crea noi comunități. 
Premiile de recunoaștere ale CEI vor 
include iCapital, premiul pentru încurajarea 
inovării sociale și premiul pentru femeile 
inovatoare.29 Conceptul și punerea în 
aplicare a acestor premii vor fi legate de 
alte părți ale programului, inclusiv 
misiunile și EIT, pentru a asigura 
complementaritatea și a evita 
suprapunerile. Vor fi explorate 
oportunități de cooperare cu organizații 
(cum ar fi întreprinderi, universități, 
organizații de cercetare, acceleratori de 
întreprinderi, organizații de caritate și 
fundații).

__________________ __________________

29 Premiile CEI vor prelua gestionarea 
premiilor lansate în cadrul programului 
Orizont 2020 și vor stabili elaborarea 
conceptului și punerea în aplicare a noilor 
premii de încurajare și de recunoaștere.

29 Premiile CEI vor prelua gestionarea 
premiilor acordate de Comisie, lansate în 
cadrul programului Orizont 2020 și vor 
stabili elaborarea conceptului și punerea în 
aplicare a noilor premii de încurajare și de 
recunoaștere.



PE625.306v01-00 128/148 PR\1158114RO.docx

RO

Or. en

Justificare

Premiile EIT reprezintă o practică anuală consacrată și prestigioasă, cu o aplicabilitate și 
categorii similare celor propuse pentru provocările CEI. În acest context, cele două 
organizații ar trebui să se asigure că nu există suprapuneri și duplicări inutile.

Amendamentul 205

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul consultativ la nivel înalt al CEI 
(comitetul CEI) va asista Comisia la 
implementarea CEI. Pe lângă faptul că 
oferă consultanță cu privire la programele 
de lucru ale CEI, comitetul CEI va juca un 
rol activ în consilierea conducerii și în 
monitorizarea acțiunilor. Acesta va avea o 
funcție de comunicare, membrii săi jucând 
rolul de ambasadori pentru a contribui la 
stimularea inovării în UE. Canalele de 
comunicare vor include participarea la 
evenimente cheie în domeniul inovării, 
rețelele sociale, constituirea unei 
comunități a inovatorilor la nivelul CEI, 
colaborarea cu mass-media principale, 
punând accentul pe inovare, evenimente 
comune cu incubatoarele și cu centrele de 
accelerare.

Comitetul consultativ la nivel înalt al CEI 
(comitetul CEI) va asista Comisia la 
implementarea CEI. Acesta va fi compus, 
printre alții, din experți academici în 
domeniul politicii de inovare, din 
organizații de cercetare și de tehnologie, 
din antreprenori, din investitorii în capital 
de risc.

Pentru punerea în aplicare a CEI, 
Comisia, cu sprijinul comitetului CEI, va 
prezenta:

· o diferențiere clară între grupurile-țintă 
vizate și diferitele lor nevoi;

· detalii privind punerea în aplicare a 
sprijinului combinat (grant, capital 
propriu, împrumut și garanție);

· un mecanism solid pentru evaluarea 
sistematică și în timp real a programului, 
pentru a asigura un proces rapid de 
învățare și a dezvolta modele iterative de 
inovare, inclusiv selecția și punerea în 
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aplicare a indicatorilor;

· o cooperare structurală între CEI și EIT 
pentru a asigura complementaritatea. CEI 
se va axa pe sprijin pe scară largă/cu risc 
ridicat pentru inovatorii promițători, 
completând sprijinul EIT pentru 
întreprinderi nou-înființate și în creștere;

· o definiție a rolurilor și a 
responsabilităților administratorilor 
programului;

· o definiție a instrumentelor pentru 
atragerea investitorilor în capital de risc 
în cazul proiectelor cu un grad ridicat de 
risc;

· o definiție a obiectivelor de inovare în 
ceea ce privește produsele, procesele, 
comercializarea și serviciile;

De asemenea, comitetul va oferi
consultanță cu privire la programele de 
lucru ale CEI, la gestionare și la acțiunile 
de monitorizare. Acesta va avea o funcție 
de comunicare, membrii săi jucând rolul de 
ambasadori pentru a contribui la stimularea 
inovării în UE. Canalele de comunicare vor 
include participarea la evenimente cheie în 
domeniul inovării, rețelele sociale, 
constituirea unei comunități a inovatorilor 
la nivelul CEI, colaborarea cu mass-media 
principale, punând accentul pe inovare, 
evenimente comune cu incubatoarele și cu
centrele de accelerare. Consiliul de 
conducere al EIT și comitetul CEI vor 
coopera îndeaproape pentru valorificarea 
sinergiilor și creșterea valorii adăugate 
pentru inovatorii și antreprenorii din 
Uniune.

Or. en

Amendamentul 206

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 1 – subpunctul 1.2 – subpunctul 1.2.1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul CEI va oferi recomandări 
Comisiei cu privire la tendințele din 
domeniul inovării sau la inițiativele 
necesare pentru a consolida și a promova 
ecosistemele de inovare din UE, inclusiv la 
eventualele bariere în materie de 
reglementare. Consultanța oferită de 
comitet ar trebui să identifice, de 
asemenea, domenii emergente în materie 
de inovare, care vor fi luate în considerare 
în cadrul activităților din pilonul 
„Provocări globale și competitivitate 
industrială” și în cadrul misiunilor. Se 
așteaptă ca acest comitet să contribuie 
astfel la coerența globală a programului 
Orizont Europa.

Comitetul CEI, în consultare cu consiliul 
de conducere al EIT, va oferi recomandări 
Comisiei cu privire la tendințele din 
domeniul inovării sau la inițiativele 
necesare pentru a consolida și a promova 
ecosistemele de inovare din UE, inclusiv la 
eventualele bariere în materie de 
reglementare. Consultanța oferită de 
comitet ar trebui să identifice, de 
asemenea, domenii emergente în materie 
de inovare, care vor fi luate în considerare 
în cadrul activităților din pilonul 
„Provocări globale și competitivitate 
industrială” și în cadrul misiunilor. Se 
așteaptă ca acest comitet să contribuie 
astfel la coerența globală a programului 
Orizont Europa.

Or. en

Amendamentul 207

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, UE trebuie să urmărească 
dezvoltarea ecosistemelor care susțin 
inovarea socială și inovarea din sectorul 
public, pe lângă inovarea din 
întreprinderile private. Într-adevăr, sectorul 
public trebuie să inoveze și să se 
reînnoiască, pentru a fi în măsură să 
sprijine schimbările în materie de 
reglementare și de guvernanță necesare 
pentru sprijinirea implementării pe scară 
largă a noilor tehnologii și pentru a 
răspunde cererii publice tot mai mari de 
servicii eficiente și eficace. Aceste inovații 
sociale sunt cruciale pentru creșterea 
gradului de bunăstare a societăților noastre.

De asemenea, UE trebuie să urmărească 
dezvoltarea ecosistemelor care susțin 
inovarea socială și inovarea din sectorul 
public, pe lângă inovarea din 
întreprinderile private. Într-adevăr, sectorul 
public trebuie să inoveze și să se 
reînnoiască, pentru a fi în măsură să 
sprijine schimbările în materie de 
reglementare și de guvernanță necesare 
pentru sprijinirea implementării pe scară 
largă a noilor tehnologii și pentru a 
răspunde cererii publice tot mai mari de 
servicii eficiente și eficace. Aceste inovații 
sociale sunt cruciale pentru creșterea 
gradului de bunăstare a societăților noastre.

Fiind cea mai mare rețea de inovare a 
Uniunii, EIT va juca un rol important în 
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punerea în aplicare a acestei priorități. 
EIT conectează ecosistemele de inovare 
naționale și regionale prin intermediul 
comunităților sale de inovare (CCI). 
Acestea sprijină cooperarea 
interregională dorită, corelând 
ecosistemele de inovare la nivel 
paneuropean.

Or. en

Justificare

Fiind cea mai mare rețea de inovare din Europa, EIT este cel mai în măsură să sprijine 
această prioritate.

Amendamentul 208

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca un prim pas, Comisia va organiza un 
forum al CEI la care vor participa 
autoritățile publice și organismele 
responsabile cu politicile și programele 
naționale în materie de inovare din statele 
membre și din țările asociate, cu scopul de 
a promova coordonarea și dialogul privind 
dezvoltarea ecosistemului de inovare al 
UE. În cadrul acestui forum al CEI, 
Comisia:

Ca un prim pas, Comisia va organiza un 
forum de inovare la care vor participa 
autoritățile publice și organismele 
responsabile cu politicile și programele 
naționale în materie de inovare din statele 
membre și din țările asociate, cu scopul de 
a promova coordonarea și dialogul privind 
dezvoltarea ecosistemului de inovare al 
UE. În cadrul acestui forum de inovare, 
părțile interesate implicate și organismele 
Uniunii, inclusiv EIT, comitetul CEI și 
Comisia:

Or. en

Amendamentul 209

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – punctul 2.2 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va îmbunătăți coordonarea între – va îmbunătăți coordonarea între 
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programele naționale de inovare și CEI, 
astfel încât să se stimuleze sinergii 
operaționale și să evite suprapunerile, prin 
schimbul de date cu privire la programe și 
la punerea lor în aplicare, de resurse și de 
expertiză, prin analizarea și monitorizarea 
tendințelor tehnologice și în materie de 
inovare, precum și prin interconectarea 
comunităților respective de inovatori;

programele naționale de inovare, EIT și 
CEI, astfel încât să se stimuleze sinergii 
operaționale și să evite suprapunerile, prin 
schimbul de date cu privire la programe și 
la punerea lor în aplicare, de resurse și de 
expertiză, prin analizarea și monitorizarea 
tendințelor tehnologice și în materie de 
inovare, precum și prin interconectarea 
comunităților respective de inovatori;

Or. en

Amendamentul 210

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi puse în aplicare activități pentru a 
asigura o complementaritate efectivă între 
tipurile de acțiuni ale CEI, cu accentul lor 
specific pe inovarea revoluționară și 
activitățile puse în aplicare de statele 
membre și de țările asociate, dar și de 
inițiative private, pentru a sprijini toate 
tipurile de inovare, a ajunge la toți 
inovatorii din întreaga UE și a le oferi 
acestora un sprijin mai mare și adecvat.

Vor fi puse în aplicare activități pentru a 
asigura o complementaritate efectivă între 
tipurile de acțiuni ale EIT și ale CEI, cu 
accentul lor specific pe inovare și 
activitățile puse în aplicare de statele 
membre și de țările asociate, dar și de 
inițiative private, pentru a sprijini toate 
tipurile de inovare, a ajunge la toți 
inovatorii din întreaga UE și a le oferi 
acestora un sprijin mai mare și adecvat.

Or. en

Amendamentul 211

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – subpunctul 2.2 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, UE: În acest scop, organismele implicate din 
cadrul UE:

Or. en
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Amendamentul 212

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 2 – punctul 2.2 – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– va promova și va cofinanța 
programe comune de inovare gestionate de 
autoritățile responsabile cu politicile și 
programele publice de la nivel național, 
regional sau local, cărora li se pot asocia
entități private care sprijină inovarea și 
inovatorii. Aceste programe comune 
orientate spre cerere pot viza, printre altele, 
sprijin pentru etapa incipientă și pentru 
studii de fezabilitate, cooperarea între 
universități și întreprinderi, sprijin pentru 
cercetarea colaborativă a IMM-urilor din 
domeniul înaltei tehnologii, transferul de 
tehnologie și de cunoștințe,
internaționalizarea IMM-urilor, cercetarea 
de piață și dezvoltarea de piețe, 
digitalizarea IMM-urilor cu grad scăzut de 
tehnologizare, instrumente financiare 
pentru activitățile apropiate de piață sau 
pentru introducerea pe piață, inovarea 
socială. De asemenea, acestea pot include 
inițiative de achiziții publice comune care 
să faciliteze comercializarea inovațiilor în 
sectorul public, în special în sprijinul 
elaborării de noi politici. Acest lucru ar 
putea fi deosebit de eficace pentru a 
stimula inovarea în domeniile serviciilor 
publice și pentru a le oferi inovatorilor 
europeni oportunități de piață.

– va promova și va cofinanța 
programe comune de inovare gestionate de 
autoritățile responsabile cu politicile și 
programele publice de la nivel național, 
regional sau local, cărora ar trebui să li se 
asocieze entități private care sprijină 
inovarea și inovatorii. Aceste programe 
comune orientate spre ofertă și cerere pot 
viza, printre altele, sprijin pentru etapa 
incipientă și pentru studii de fezabilitate, 
cooperarea între universități, organizații de 
cercetare și întreprinderi, 
internaționalizarea IMM-urilor, cercetarea 
de piață și dezvoltarea de piețe, 
digitalizarea IMM-urilor cu grad scăzut de 
tehnologizare, instrumente financiare 
pentru activitățile apropiate de piață sau 
pentru introducerea pe piață, inovarea 
socială. De asemenea, acestea pot include 
inițiative de achiziții publice comune care 
să faciliteze comercializarea inovațiilor în 
sectorul public, în special în sprijinul 
elaborării de noi politici. Atunci când sunt 
gestionate la nivel local, aceste programe 
ar trebui să permită parteneriate 
transnaționale și ar trebui să fie în acord 
cu strategiile de specializare inteligentă 
ale regiunilor implicate. Acest lucru ar 
putea fi deosebit de eficace pentru a 
stimula inovarea în domeniile serviciilor 
publice și pentru a le oferi inovatorilor 
europeni oportunități de piață.

Or. en

Justificare

Mecanismul „ecosistemelor europene de inovare” vizează sprijinirea ecosistemelor de 
inovare locale, regionale și naționale. Pentru a asigura consecvența, masa critică și 
complementaritatea, ecosistemele de inovare locale ar trebui să fie încurajate să coopereze la 
nivel european în cadrul strategiilor lor de specializare inteligentă, deschizând calea către 
sinergii cu FEDR.
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Amendamentul 213

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Natura și amploarea provocărilor din 
domeniul inovării impun stabilirea de 
contacte și mobilizarea actorilor și a 
resurselor la nivel european, prin 
promovarea colaborării transfrontaliere. 
Este necesar să se elimine barierele dintre 
discipline și din cadrul lanțurilor valorice și 
să se stimuleze crearea unui mediu 
favorabil pentru un schimb eficace de 
cunoștințe și de expertiză, precum și pentru 
dezvoltarea și atragerea talentelor 
antreprenoriale.

Natura și amploarea provocărilor din 
domeniul inovării impun stabilirea de 
contacte și mobilizarea actorilor și a 
resurselor la nivel european, prin 
promovarea colaborării transfrontaliere. 
Este necesar să se elimine barierele dintre 
discipline și din cadrul lanțurilor valorice și 
să se stimuleze crearea unui mediu 
favorabil pentru un schimb eficace de 
cunoștințe și de expertiză, precum și pentru 
dezvoltarea și atragerea talentelor 
antreprenoriale.

EIT va aborda aceste provocări în 
conformitate cu obiectivele sale strategice 
pentru perioada 2021-2027, care vor fi 
stabilite în propunerea legislativă privind 
Agenda de inovare strategică a EIT.

Or. en

Justificare

Trebuie să se clarifice faptul că obiectivele EIT pentru perioada 2021-2027 vor fi stabilite în 
Agenda sa de inovare strategică, adoptată de Parlamentul European și de Consiliu, la 
propunerea Comisiei. EIT a propus deja patru noi inițiative pentru perioada de după 2020, 
care ar trebui puse în aplicare în domeniile securității, industriilor culturale și creative, 
migrației și apei.

Amendamentul 214

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va juca un rol mai important în 
consolidarea ecosistemelor de inovare 
durabile în întreaga Europă. În special, EIT 
va continua să opereze în principal prin 

EIT va juca un rol mai important în 
consolidarea ecosistemelor de inovare 
durabile în întreaga Europă, oferind soluții 
la cele mai presante provocări globale cu 
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intermediul comunităților sale de 
cunoaștere și inovare (CCI), parteneriatele 
europene de mare anvergură care 
abordează provocări societale specifice. 
EIT va continua să consolideze 
ecosistemele de inovare din jurul acestora, 
prin încurajarea integrării cercetării, 
inovării și educației. În plus EIT va 
contribui la eliminarea lacunelor existente 
în materie de performanță a inovării în 
întreaga Europă, prin extinderea Sistemului 
său de Inovare Regională. EIT va colabora 
cu ecosistemele de inovare care prezintă un 
înalt potențial de inovare, bazate pe 
strategii, aliniere tematică și impact, în 
strânsă sinergie cu strategiile și platformele 
de specializare inteligentă.

care se confruntă societățile noastre. În 
special, EIT va continua să opereze în 
principal prin intermediul comunităților 
sale de cunoaștere și inovare (CCI), 
parteneriatele europene de mare anvergură 
care abordează provocări societale 
specifice. EIT va continua să consolideze 
ecosistemele de inovare din jurul acestora, 
prin încurajarea integrării cercetării, 
inovării și educației. În plus EIT va 
contribui la eliminarea lacunelor existente 
în materie de performanță a inovării în 
întreaga Europă, prin extinderea Sistemului 
său de Inovare Regională. EIT va colabora 
cu ecosistemele de inovare care prezintă un 
înalt potențial de inovare, bazate pe 
strategii, aliniere tematică și impact, în 
strânsă sinergie cu strategiile și platformele 
de specializare inteligentă.

Or. en

Justificare

După cum explică textul, EIT este fundamental pentru punerea în aplicare a ecosistemelor de 
inovare din Europa care abordează cele mai mari provocări cu care se confruntă societatea.

Amendamentul 215

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.1 – paragraful 2 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Consolidarea eficacității CCI-urilor 
existente și crearea unora noi într-un 
număr limitat de domenii tematice;

– Consolidarea eficacității CCI-urilor 
existente și crearea unora noi pentru 
abordarea provocărilor globale;

Or. en

Justificare

EIT se concentrează pe abordarea celor mai mari schimbări cu care se confruntă societatea. 
Obiectivele specifice ale EIT pentru perioada 2021-2027, precum și instituirea de noi CCI, 
vor fi definite prin intermediul Agendei de inovare strategică a EIT, adoptate de Parlamentul 
European și de Consiliu în urma unei propuneri a Comisiei, ținând cont de evaluarea 
corespunzătoare a impactului.
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Amendamentul 216

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.2 – paragraful 2 –
liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Premiile EIT, adică premiile de 
recunoaștere consacrate ale EIT, pentru a 
contribui la dezvoltarea de soluții 
inovatoare pentru provocări globale.

Or. en

Justificare

Premiile EIT reprezintă un instrument consacrat și cu un grad ridicat de recunoaștere, care 
ar trebui menținut și consolidat, evitând totodată suprapunerile inutile cu provocările CEI 
propuse.

Amendamentul 217

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.3. Noile soluții comercializabile 3.2.3. Noile soluții pentru abordarea 
provocărilor globale

Or. en

Justificare

EIT nu este despre orice soluții, ci se axează asupra celor care abordează provocările 
societale.

Amendamentul 218

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sprijinirea dezvoltării de noi 
produse și servici; actorii din cadrul 
triunghiului cunoașterii vor colabora pentru 
a pregăti soluțiile pentru comercializare;

– Sprijinirea transformării cercetării 
în dezvoltarea de noi produse, servicii și 
piețe unde actorii din cadrul triunghiului 
cunoașterii vor colabora pentru a furniza 
soluții la provocările globale;

Or. en

Amendamentul 219

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.3 – paragraful 2 –
liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Integrarea completă a întregului 
lanț valoric al inovării: de la student la 
antreprenor, de la idee la produs, de la 
laborator la client. Este avut în vedere și 
sprijinul pentru întreprinderile nou-
înființate și cele aflate în creștere.

Or. en

Amendamentul 220

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – paragraful 2 –
liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Planificarea și punerea în aplicare a 
activităților EIT pentru a maximiza 
sinergiile și complementaritățile cu 
acțiunile din cadrul pilonului „Provocări 
globale și competitivitate industrială”;

– Planificarea și punerea în aplicare a 
activităților EIT pentru a maximiza 
sinergiile și complementaritățile cu 
acțiunile din cadrul pilonului „Știință 
deschisă, provocări globale și 
competitivitate industrială europeană”;

Or. en
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Justificare

EIT aduce cercetarea pe piață.

Amendamentul 221

Propunere de decizie
Anexa I – partea III – punctul 3 – subpunctul 3.2 – subpunctul 3.2.4 – paragraful 2 –
liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Partajarea și diseminarea de 
practici și învățăminte inovatoare și 
contribuția la politica de inovare în 
Europa, în acord și în strânsă colaborare 
cu alte părți ale Orizont Europa, după 
caz.

Or. en

Amendamentul 222

Propunere de decizie
Anexa I – partea 4 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. PARTAJAREA EXCELENȚEI33 1. RĂSPÂNDIREA EXCELENȚEI33

__________________ __________________

33 Pentru a defini statele membre și țările 
asociate în care trebuie să fie stabilite 
persoanele juridice pentru a putea fi 
eligibile pentru prezentarea de propuneri în 
calitate de coordonatori în cadrul 
componentei „Partajarea excelenței”, se 
va utiliza un criteriu bazat pe excelența în 
domeniul cercetării și al inovării. Acest 
indicator se bazează pe o combinație a 
următorilor factori: performanța economică 
globală (PIB), performanța în materie de 
cercetare și performanța în materie de 
inovare, adaptați la dimensiunea țărilor în 
cauză. Țările identificate prin acest criteriu 
sunt denumite „țări eligibile” în contextul 
componentei „Partajarea excelenței”. În 

33 Pentru a defini statele membre și țările 
asociate în care trebuie să fie stabilite 
persoanele juridice pentru a putea fi 
eligibile pentru prezentarea de propuneri în 
calitate de coordonatori în cadrul 
componentei „Răspândirea excelenței”, se 
va utiliza un criteriu bazat pe excelența în 
domeniul cercetării și al inovării. Acest 
indicator se bazează pe o combinație a 
următorilor factori: performanța economică 
globală (PIB), performanța în materie de 
cercetare și performanța în materie de 
inovare, adaptați la dimensiunea țărilor în 
cauză. Țările identificate prin acest criteriu 
sunt denumite „țări eligibile” în contextul 
componentei „Răspândirea excelenței”. În 



PR\1158114RO.docx 139/148 PE625.306v01-00

RO

temeiul articolului 349 din TFUE, 
persoanele juridice din regiunile 
ultraperiferice vor fi, de asemenea, pe 
deplin eligibile pentru a îndeplini funcția 
de coordonatori în cadrul componentei 
„Partajarea excelenței”.

temeiul articolului 349 din TFUE, 
persoanele juridice din regiunile 
ultraperiferice vor fi, de asemenea, pe 
deplin eligibile pentru a îndeplini funcția 
de coordonatori în cadrul componentei 
„Răspândirea excelenței”.

Or. en

Amendamentul 223

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea disparităților în ceea ce privește 
performanța cercetării și a inovării prin 
partajarea cunoștințelor și a expertizei în 
întreaga UE va ajuta țările și regiunile 
rămase în urmă în domeniul performanței 
cercetării și inovării, inclusiv regiunile 
ultraperiferice ale UE, să ajungă pe o 
poziție competitivă în cadrul lanțurilor 
valorice globale. De asemenea, pot fi 
instituite activități pentru promovarea 
dreptului la libera circulație a creierelor în 
cadrul SEC și o exploatare mai eficientă a 
infrastructurilor de cercetare existente (și, 
eventual, a programelor UE gestionate în 
comun) în țările vizate, prin asigurarea 
mobilității cercetătorilor și a inovatorilor.

Reducerea disparităților în ceea ce privește 
performanța cercetării și a inovării prin 
partajarea cunoștințelor și a expertizei în 
întreaga UE va ajuta țările și regiunile 
rămase în urmă în domeniul performanței 
cercetării și inovării, inclusiv regiunile 
ultraperiferice ale UE, să ajungă pe o 
poziție competitivă în cadrul lanțurilor 
valorice globale. De asemenea, pot fi 
instituite activități pentru promovarea 
dreptului la libera circulație a creierelor în 
cadrul SEC și o exploatare mai eficientă a 
infrastructurilor de cercetare existente (și, 
eventual, a programelor UE gestionate în 
comun) în țările vizate, prin asigurarea 
mobilității și a colaborării virtuale a 
cercetătorilor și a inovatorilor.

Or. en

Amendamentul 224

Propunere de decizie
Anexa I – partea 4 – punctul 1 – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Colaborarea în vederea creării de 
noi centre de excelență sau a modernizării 

– Colaborarea în vederea creării de 
noi centre de excelență sau a modernizării 
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celor existente din țările eligibile, pe baza 
unor parteneriate între instituțiile științifice 
de vârf și instituțiile partenere;

celor existente din țările eligibile, pe baza 
unor parteneriate în toate etapele cercetării 
între instituțiile științifice de vârf și 
instituțiile partenere; Pentru a putea 
solicita finanțare în cadrul acestei linii 
generale, solicitanții trebuie să 
demonstreze în mod clar că proiectele 
sunt corelate cu strategii naționale și/sau 
regionale.

Or. en

Justificare

Trebuie consolidate legăturile dintre acțiunile din cadrul Orizont Europa, prioritățile și 
fondurile naționale și regionale.

Amendamentul 225

Propunere de decizie
Anexa I – partea 4 – punctul 1 – paragraful 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Parteneriate în vederea consolidării 
semnificative a unei universități sau a unei 
organizații de cercetare dintr-o țară 
eligibilă, într-un domeniu definit, prin 
punerea acesteia în legătură cu instituții de 
cercetare de vârf la nivel internațional din 
alte state membre și țări asociate.

– Parteneriate în vederea consolidării 
semnificative a unei universități sau a unei 
organizații de cercetare dintr-o țară 
eligibilă, într-un domeniu definit, în toate 
etapele cercetării, prin punerea acesteia în 
legătură cu instituții de cercetare de vârf la 
nivel internațional din alte state membre și 
țări asociate. Pentru a putea solicita 
finanțare în cadrul acestei linii generale, 
solicitanții trebuie să demonstreze în mod 
clar că proiectele sunt corelate cu strategii 
naționale și/sau regionale.

Or. en

Justificare

Trebuie consolidate legăturile dintre acțiunile din cadrul Orizont Europa, prioritățile și 
fondurile naționale și regionale.
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Amendamentul 226

Propunere de decizie
Anexa I – partea 4 – punctul 1 – paragraful 3 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- „Inițiative de excelență”, pentru a 
sprijini noi idei care vizează consolidarea 
sistemelor de cercetare și inovare din 
țările eligibile. Acțiunile ar trebui să 
completeze celelalte linii generale din 
cadrul acestei priorități, evitând 
suprapunerile și ar trebui să fie corelate 
cu strategiile regionale și naționale. 
Evaluarea se va realiza în cooperare cu 
instituții de cercetare prestigioase la nivel 
internațional, din alte state membre sau 
state asociate. Pentru a putea solicita 
finanțare în cadrul acestei linii generale, 
solicitanții trebuie să demonstreze în mod 
clar că proiectele sunt corelate cu strategii 
naționale și/sau regionale.

Or. en

Justificare

În prezent, există o lacună în ceea ce privește extinderea instrumentelor în afara 
colaborărilor, a parteneriatelor, a catedrelor SEC și a COST. Ar trebui creată o schemă mai 
deschisă, complet ascendentă, care să ofere statelor membre mai puțin dezvoltate 
posibilitatea de a dezvolta o inițiativă de excelență, deschisă tuturor tipurilor de părți 
interesate și vizând consolidarea sistemelor naționale și regionale de cercetare și inovare. 
Cererile vor fi colaborative sau cu beneficiar unic (doar pentru instituțiile publice). Trebuie 
consolidate legăturile dintre acțiunile din cadrul Orizont Europa, prioritățile și fondurile 
naționale și regionale.

Amendamentul 227

Propunere de decizie
Anexa I – partea 4 – punctul 1 – paragraful 3 – liniuța 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Extinderea burselor, pentru a le 
permite cercetătorilor de orice 
naționalitate să dobândească și să 
transfere noi cunoștințe și să lucreze în 
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domeniul cercetării și al inovării în tot 
mai multe țări. Această schemă va fi 
corelată cu acțiuni relevante 
complementare din alte părți ale 
programului, în special în cadrul Marie 
Sklodowska-Curie.

Or. en

Justificare

Trebuie intensificată și sprijinită mobilitatea către „tot mai multe țări”. Extinderea burselor 
i-ar putea stimula și pe cercetătorii care au plecat dintr-o țară vizată de extindere să se 
întoarcă și să partajeze experiența și expertiza dobândite în străinătate. Din acest motiv, 
inițiativa deja experimentată în MSCA ar trebui continuată și extinsă în cadrul Orizont 
Europa.

Amendamentul 228

Propunere de decizie
Anexa I – partea 4 – punctul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul domeniu de intervenție va 
sprijini obiectivele specifice ale 
programului Orizont Europa: răspândirea și 
conectarea excelenței în întreaga UE, 
consolidarea creării de cunoștințe de înaltă 
calitate și intensificarea cooperării 
transsectoriale, transdisciplinare și 
transfrontaliere.

Prioritatea „Răspândirea excelenței” va 
sprijini obiectivele specifice ale 
programului Orizont Europa: răspândirea și 
conectarea excelenței în întreaga UE, 
consolidarea creării de cunoștințe de înaltă 
calitate și intensificarea cooperării 
transsectoriale, transdisciplinare și 
transfrontaliere. Toate acțiunile ar trebui 
să încurajeze sinergiile cu alte fonduri 
naționale și ale UE, în special cu FEDR, 
cu politica de coeziune și cu FSE+, în 
conformitate cu strategiile regionale de 
specializare inteligentă în domeniul 
cercetării și al inovării și cu programele 
operaționale.

Or. en

Justificare

Prioritatea „Răspândirea excelenței” ar trebui să fie în acord cu strategiile naționale și 
regionale atunci când acest lucru este posibil.
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Amendamentul 229

Propunere de decizie
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. O societate sigură și favorabilă 
incluziunii

5. O societate sigură și creativă

Or. en

Amendamentul 230

Propunere de decizie
Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. O societate sigură

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Economia Europei depinde de capacitatea sa de a produce competențe, servicii și produse de 
vârf, cu o valoare adăugată ridicată. În același timp, sunt contestate meritele Iluminismului, 
care constituie temelia democrațiilor noastre europene și a Uniunii Europene. Consolidarea 
ideii unei cercetări libere, deschise și independente trebuie să fie o prerogativă a politicii 
europene. Mai mult, societatea noastră se confruntă cu provocări unice, care rezultă din 
creșterea speranței de viață, din nevoia tot mai mare de a face față unei populații urbane 
masive și din presiunea globală asupra resurselor. În acest context, investițiile în cercetare și 
inovare sunt vitale pentru a găsi soluții inovatoare și adaptate la provocările noastre și pentru 
a asigura un nivel ridicat de trai pentru toți europenii în următorii ani. 

Cercetarea și inovarea independente reprezintă un factor principal de creare a unor locuri de 
muncă de calitate și a unei creșteri economice durabile. Acestea le permit instituțiilor de 
cercetare și industriilor noastre să dezvolte noi idei, să promoveze noi soluții și, în acest 
context, să disemineze cunoștințe, să instruiască lucrători înalt calificați, să atragă capitaluri și 
investiții și să creeze noi piețe. Dacă Uniunea dorește să aibă un cuvânt de spus în domeniul 
tehnologiei de vârf și să își recapete poziția de lider în domeniile în care a rămas în urmă, 
trebuie să fim pregătiți să angajăm volumul necesar de resurse. 

Orizont Europa poate deveni un program-cadru emblematic. Raportorul salută abordarea 
Comisiei Europene, bazată pe motoul „evoluție, nu revoluție”. Orizont 2020, programul-cadru 
precedent, a fost un succes din multe puncte de vedere, iar instrumentele și structurile care au 
condus la acest succes ar trebui să fie consolidate. Totuși, este în egală măsură foarte 
important să fim extrem de sinceri și să recunoaștem deficiențele în punerea în aplicare a 
Orizont 2020, precum și să avem curajul de a propune soluții noi, ambițioase și creative, care 
să răspundă mai bine nevoilor cercetătorilor, creatorilor și inovatorilor europeni. 

Din acest motiv, pe parcursul punerii în aplicare a Orizont 2020 și pentru elaborarea acestui 
raport, raportorul a ținut în permanență legătura cu beneficiarii programului. Feedbackul lor și 
opiniile exprimate stau la baza propunerilor din acest raport. 

Timpul de elaborare a acestui proiect a fost foarte limitat. Comisia și-a publicat propunerea la 
7 iunie 2018, iar acest proiect de raport este prezentat după numai o lună. Au fost necesare 
eforturi imense, care subliniază angajamentul Parlamentului European și angajamentul 
personal al raportorului de a asigura securitate și continuitate legislativă și de a furniza un 
program într-un timp cât mai scurt. Într-un sector aflat în permanentă schimbare și evoluție, 
viteza este esențială. Raportorul speră că și Consiliul și statele membre își vor asuma această 
provocare.

Bugetul: concretizarea ambițiilor prin alocare adecvată de fonduri

Europa investește mai puțin în cercetare și inovare comparativ cu alte țări precum Statele 
Unite și Japonia. China vine puternic din urmă, înregistrând o rată de creștere de trei ori mai 
mare decât UE în ceea ce privește performanța inovării. Deși acest deficit nu este cauzat 
numai de fondurile publice, este evident că banii Uniunii pot și ar trebui să facă mult mai 
multe pentru atragerea investițiilor private necesare. Prin urmare, dacă se dorește ca Europa să 
fie un centru de inovare și să obțină beneficiile aferente, ea trebuie să dedice resursele 
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financiare necesare pentru Orizont Europa. 

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, acoperind perioada 2021-2027, Comisia 
propune aproximativ 83,5 miliarde de euro pentru cercetare și inovare (în prețuri constante). 
Această sumă este mai mică decât cea la care s-au angajat statele membre și nu acoperă nici 
pe departe necesarul pentru cercetare și inovare. Dacă s-a dorit vreodată să se atingă 
obiectivul de 3 % din PIB pentru investiții în cercetare și dezvoltare, obiectiv stabilit de 
statele membre și de șefii de stat în urmă cu peste un deceniu, vom eșua fără îndoială. Orizont 
2020 este dovada faptului că resursele bugetare nu sunt suficiente. Programul a fost afectat de 
suprasubscrieri semnificative, întrucât industriile, IMM-urile și institutele de cercetare 
europene s-au maturizat și s-au perfecționat, iar numărul propunerilor concurente excelente a 
crescut exponențial. Din păcate, subfinanțarea a condus la respingerea a numeroase propuneri 
excelente, acestea fiind fie amânate, fie eliminate complet. Comisia însăși estimează că pentru 
finanțarea tuturor propunerilor excelente formulate în cadrul Orizont 2020 ar fi fost nevoie de 
peste 160 de miliarde de euro.

Prin urmare, raportorul propune majorarea bugetului pentru Orizont Europa la 120 de 
miliarde de euro în prețuri constante. Este important să se sublinieze că această sumă tot este 
mai mică decât cea care ar fi optimă pentru exploatarea programului și nu face decât să 
transforme în cifre angajamentele Consiliului de a ajunge la obiectivul de 3 %. Acest buget ar 
trebui să permită programului Orizont Europa să ofere rezultate mai bune în ceea ce privește 
excelența, cercetarea colaborativă, inovarea progresivă și revoluționară, sprijinind atingerea 
ambițiilor privind energia, digitalizarea, securitatea și clima în beneficiul cetățenilor europeni. 
Raportorul solicită Consiliului să își respecte propriile angajamente în timpul negocierilor 
interinstituționale.

Asigurarea unui proces eficient de planificare strategică

Raportorul consideră că propunerea Comisiei este destul de vagă în ceea ce privește 
conținutul și obiectivele procesului de planificare strategică. Deși înțelege că este nevoie de o 
anumită flexibilitate în punerea în aplicare a programului, raportorul nu susține un cec în alb, 
care ar permite ca prioritățile să fie decise în planificarea strategică și în programele de lucru 
fără niciun control din partea Parlamentului, cu atât mai mult cu cât în cadrul procesului sunt 
definite elemente esențiale ale punerii în aplicare a programului, precum misiunile și 
parteneriatele strategice. Definirea acestor elemente este și ar trebui să rămână prerogativa 
colegiuitorilor. De asemenea, raportorul este convins că planificarea strategică ar trebui să 
implice o consultare mai structurată între colegiuitori și Comisie. Din aceste motive, 
raportorul propune ca planificarea strategică să fie prezentată sub forma unui act delegat, 
permițându-le astfel Parlamentului și Consiliului să o aprobe înaintea punerii în aplicare. 

Mai mult, Orizont 2020 a fost criticat pentru nivelul insuficient de transparență a colaborării 
dintre Comisia Europeană și statele membre, în special în ceea ce privește procedurile de 
comitologie și pregătirea programelor de lucru. Raportorul speră că această propunere va 
contribui la remedierea acestei situații, furnizând asigurări suplimentare părților interesate 
consultate în cadrul procesului împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul.

De asemenea, din propunerea Comisiei nu reiese foarte clar ce ar include planificarea 
strategică. Raportorul consideră că ar trebui să includă o definiție juridică clară și liste ale 
misiunilor și parteneriatelor, precum și claritate cu privire la mecanismele existente pentru 
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sprijinirea legăturilor cu alte fonduri ale UE, precum fondurile structurale și Europa creativă.

Consolidarea colaborării prin intermediul parteneriatelor strategice

La fel de vag este și rolul parteneriatelor în cadrul Orizont Europa. Inițiativele comune în 
domeniul tehnologiei au fost o pare integrantă a succesului Orizont 2020. Ele s-au dovedit 
deosebit de utile în domenii în care există o lacună în ceea ce privește cercetarea și inovarea în 
Uniune și au asigurat o platformă necesară pentru colaborarea între sectorul public și cel 
privat, atrăgând investiții și creând valoare adăugată. Prin urmare, raportorul consideră că este 
important ca Orizont Europa să asigure continuitatea inițiativelor comune în domeniul 
tehnologiei care au avut un real succes. 

Același lucru este valabil și în ceea ce privește comunitățile de cunoaștere și inovare (CCI) ale 
Institutului European de Inovare și Tehnologie. Misiunea CCI ale EIT este aceea de a oferi 
soluții la cele mai presante provocări globale cu care se confruntă societatea. CCI ale EIT 
abordează deja provocările globale, iar acest demers ar trebui să continue și să fie consolidat. 
În plus, fiind cea mai mare rețea de inovare din Europa, EIT este cel mai în măsură să joace 
un rol important în cadrul priorității „Ecosistemele europene de inovare” a programului. Prin 
urmare, raportorul va majora bugetul EIT, pentru a permite continuitatea activităților sale în 
materie de educație, cercetare și inovare, precum și pentru lansarea noilor CCI pregătite în 
prezent, inclusiv în domeniul migrației și al industriile culturale și creative. 

Noi mecanisme pentru cercetare și inovare: Calea rapidă spre cercetare și inovare și 
Consiliul european pentru inovare

Majorarea de buget propusă ar elibera, de asemenea, mai multe fonduri pentru o nouă 
modalitate a programului, Calea rapidă spre cercetare și inovare. Aceasta va sprijini noi 
proiecte colaborative ascendente, având un punct forte: perioada până la acordarea grantului 
nu va depăși șase luni. Modalitatea ar trebui să fie pusă în aplicare în 15 % din totalul 
acțiunilor de cercetare și inovare din cadrul clusterelor, al CEI și al componentei 
„Răspândirea excelenței”, asigurând accesul mai rapid la fonduri al solicitanților, care este 
necesar mai ales în statele membre mai puțin dezvoltate, în vederea testării de idei din etapa 
de cercetare fundamentală până la utilizări ce pot fi comercializate.

Europa nu dispune de sprijinul necesar pentru comercializarea inovațiilor disruptive. Pentru a 
soluționa această problemă, Comisia Europeană a propus un nou instrument, Consiliul 
european pentru inovare. Raportorul este de acord cu obiectivul instrumentului, însă consideră 
că propunerea nu răspunde pe deplin unor întrebări esențiale în ceea ce privește punerea în 
aplicare. Printre aspectele care ar trebui clarificate pentru o punere în aplicare eficace a CEI se 
numără obiectivele de inovare ale instrumentelor în ceea ce privește produsele, procesele, 
comercializarea și serviciile, diferențierea între grupurile-țintă vizate și diferitele lor nevoi și 
rolul administratorilor programelor și funcționarea sprijinului mixt propus (grant, capital 
propriu, împrumut și garanție). De asemenea, este importantă instituirea unui mecanism solid 
pentru o evaluare sistematică și în timp real, pentru a asigura o învățare rapidă a politicilor și a 
proceselor pe baza instrumentelor sale, inclusiv utilizând indicatori definiți în mod clar. În 
completarea abordărilor economice și sectoriale, comitetul CEI ar trebui să includă experți din 
mediul academic cu cunoștințe solide privind politica și modelele de inovare. De asemenea, 
raportorul a consolidat legăturile dintre CEI și alte părți ale programului și fondurile UE, în 
special EIT și InvestEu. 
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Stimularea creativității și protejarea patrimoniului cultural: potențialul inovator al 
industriilor culturale și creative 

Industriile culturale și creative (ICC) sunt cele bazate pe valori culturale, creativitate 
individuală, competențe și talente, cu potențialul de a crea bogăție și locuri de muncă. Printre 
ele se numără arhitectura, arhivele și bibliotecile, meșteșugurile artistice, audiovizualul 
(inclusiv filmul, televiziunea, jocurile video și multimedia), patrimoniul cultural, proiectarea, 
moda, festivalurile, muzica, artele spectacolului, cărțile și activitățile editoriale, radioul și 
artele vizuale. Creativitatea reprezintă un factor-cheie pentru revoluția digitală, nu numai 
pentru valoarea pe care o oferă, ci și datorită contribuției sale de neînlocuit la o societate în 
schimbare, unde inteligența artificială transformă competențele necesare. ICC sunt un factor 
de creștere și au impact asupra inovării în numeroase sectoare; de exemplu, utilizarea pe scară 
largă a proiectării în industriile de fabricație (industria automobilelor, aeronautică, medicală, a 
produselor de consum) adaugă valoare produselor, serviciilor, tehnologiilor, proceselor și 
structurilor de piață. Parlamentul European a recunoscut deja potențialul ICC în raportul său 
referitor la o politică coerentă a UE pentru industriile culturale și creative. De asemenea, ICC 
europene inovatoare și orientate către cercetare pot proteja diversitatea lingvistică și culturală 
și pluralismul. În Orizont Europa, potențialul inovator al ICC ar trebui să fie exploatat pe 
deplin prin recunoașterea creativității și a proiectării ca o problemă transversală, care va fi 
integrată în proiecte în cadrul programului, pentru a sprijini noi tehnologii, modele de afaceri 
și competențe, precum și pentru a transforma soluțiile creative și interdisciplinare în valoare 
economică și socială. Patrimoniul cultural este o componentă a ICC, iar exploatarea și 
conservarea sa ar trebui consolidate. Pentru a facilita colaborarea în domeniul cercetării, 
schimbul de know-how și de competențe tradiționale și conținuturi, raportorul a propus și 
crearea unui „Cloud pentru patrimoniul cultural”.

Sprijinirea obiectivelor în materie de climă și a competitivității UE prin decarbonizare

Pentru punerea în aplicare eficace a Acordului de la Paris și a noului sistem comercial 
european este necesară o abordare mai integrată și diferențiată, fundamentală pentru 
menținerea competitivității europene.
Transformarea sistemului energetic trebuie să se realizeze prin interacțiunea dintre tehnologie, 
infrastructură, piață, politici și cadre de reglementare. Reducerea emisiilor de CO2 prin 
interconectarea sectoarelor energiei electrice, căldurii, industriei, gazelor și transporturilor ar 
trebui să reprezinte o prerogativă a clusterului „Climă, energie și mobilitate”. Contribuția 
obligatorie la reducerea CO2 a industriei prelucrătoare din UE, care este mare consumatoare 
de energie, are un potențial ridicat, dar este și una dintre principalele provocări în contextul 
unei concurențe globale acerbe. Prin urmare, raportorul propune consolidarea procesului de 
decarbonizare la nivelul industriilor prin crearea unui nou domeniu de intervenție „Instalații 
industriale în tranziția energetică”.

Creșterea participării statelor membre mai puțin dezvoltate, cu reducerea decalajelor în 
materie de cercetare și inovare în Europa 

Performanța în materie de cercetare și inovare este corelată cu eficiența sistemelor naționale 
de cercetare și inovare. Raportorul consideră că instrumentele actuale ale Orizont 2020 nu 
sprijină aceste state membre în consolidarea sistemelor naționale și nici nu abordează 
problema participării lor foarte reduse la program, de sub 5 %. În acest raport, raportorul a 
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deschis posibilitatea ca și statele membre mai puțin dezvoltate să poată solicita finanțare
pentru dezvoltarea unei inițiative de excelență în domeniul cercetării și inovării, în 
completarea schemelor deja existente în cadrul priorității „Răspândirea excelenței”, precum 
colaborarea și parteneriatele. Este important să se sublinieze că acțiunile din cadrul priorității 
„Răspândirea excelenței” ar trebui să fie clar legate de strategii naționale și regionale de 
excelență pentru realizarea de sinergii între Orizont Europa și fondurile structurale. Grație 
propunerii, în prezent este mai ușor pentru autoritățile de administrare să transfere până la 5 % 
din alocările lor de la un fond la altul, ceea ce va atrage investiții în beneficiul cercetării și 
inovării în teritorii mai puțin dezvoltate. 

Concluzii

Raportorul consideră că, fără a compromite calitatea legislației, este important să se înțeleagă 
că, în realitatea zilelor noastre, mai ales în sectorul cercetării și inovării, peisajul se schimbă 
rapid (uneori dramatic), iar investițiile se pot pierde cu repeziciune. Prin urmare, adoptarea 
rapidă a legislației și punerea în aplicare în mod constant sunt esențiale pentru a asigura atât 
continuitatea, cât și securitatea.

Acest proiect de raport a avut la bază o serie de principii esențiale:

Viteza: succesul Orizont Europa va depinde de capacitatea programelor de a reacționa rapid la 
nevoile cercetătorilor și ale industriei, prin reducerea timpului de acordare a grantului și 
creșterea numărului de scheme ascendente.

Simplitatea: este esențial ca Orizont Europa să fie pus în aplicare într-o manieră simplă, 
inteligibilă și ușor de utilizat, în special pentru universități, organizațiile de cercetare, 
întreprinderi nou-înființate și IMM-ul.

Amploarea: Orizont Europa ar trebui să sprijine cercetarea și inovarea la toate nivelurile de 
maturitate tehnologică și ar trebui să însoțească proiectele pe tot parcursul lor, de la apariția 
ideii, până la lansare și finanțarea, acolo unde este necesar. De asemenea, ar trebui să sprijine 
deopotrivă inovarea disruptivă și progresivă.

Dimensiunea: noul program-cadru ar trebui să fie mai ambițios decât predecesorul său, iar 
dimensiunea bugetului său ar trebui să fie proporțională cu ambițiile politice și obiectivele ce 
i-au fost încredințate. 

Raportorul așteaptă cu interes următoarele etape în punerea în aplicare a unui program-cadru 
cuprinzător și eficace și contează pe aceeași bunăvoință a tuturor părților implicate.
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