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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

125. invită Comisia și statele membre să își 

reînnoiască angajamentul față de 

obiectivele în materie de cercetare și 

inovare ale Strategiei UE 2020, ca 

elemente de bază ale unei piețe unice 

digitale competitive, ale creșterii 

economice și creării de locuri de muncă, cu 

o abordare cuprinzătoare față de știința 

deschisă, inovarea deschisă, datele 

deschise și transferul de cunoștințe; 

consideră că aceasta ar trebui să includă un 

cadru juridic revizuit pentru extragerea 

textului și a datelor în scopul cercetării 

științifice, utilizarea sporită a programelor 

informatice gratuite și cu sursă deschisă, în 

special în instituțiile de învățământ și 

administrațiile publice, precum și accesul 

mai facil pentru IMM-uri și întreprinderile 

nou-înființate la fondurile Orizont 2020, 

adaptate la ciclurile scurte de inovare ale 

sectorului TIC; subliniază, în acest sens, 

importanța tuturor inițiativelor relevante, 

de la parteneriatele de tip public-privat și 

clusterele de inovare la parcurile 

tehnologice și științifice europene, mai ales 

în regiunile europene mai puțin 

industrializate, la programele de accelerare 

pentru întreprinderile digitale nou-înființate 

și platformele tehnologice comune, precum 

și la capacitatea de a obține licențe pentru 

brevete esențiale pentru standarde, în 

limitele legislației UE privind concurența și 

125. invită Comisia și statele membre să își 

reînnoiască angajamentul față de 

obiectivele în materie de cercetare și 

inovare ale Strategiei UE 2020, ca 

elemente de bază ale unei piețe unice 

digitale competitive, ale creșterii 

economice și creării de locuri de muncă, cu 

o abordare cuprinzătoare față de știința 

deschisă, inovarea deschisă, datele 

deschise și transferul de cunoștințe; 

consideră că aceasta ar trebui să includă un 

cadru juridic revizuit pentru extragerea 

textului și a datelor în scopul cercetării 

științifice, utilizarea sporită a programelor 

informatice gratuite și cu sursă deschisă, în 

special în instituțiile de învățământ și 

administrațiile publice, precum și accesul 

mai facil pentru IMM-uri și întreprinderile 

nou-înființate la fondurile Orizont 2020, 

adaptate la ciclurile scurte de inovare ale 

sectorului TIC; subliniază, în acest sens, 

importanța tuturor inițiativelor relevante, 

de la parteneriatele de tip public-privat și 

clusterele de inovare la parcurile 

tehnologice și științifice europene, mai ales 

în regiunile europene mai puțin 

industrializate, la programele de accelerare 

pentru întreprinderile digitale nou-înființate 

și platformele tehnologice comune, precum 

și la capacitatea de a obține în mod eficient 

licențe pentru brevete esențiale pentru 

standarde, în limitele legislației UE privind 
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în temeiul condițiilor de licență FRAND, 

cu scopul de a menține stimulentele pentru 

C&D și standardizare și de a încuraja 

inovarea; 

concurența și în temeiul condițiilor de 

licență FRAND, cu scopul de a menține 

stimulentele pentru C&D și standardizare 

și de a încuraja inovarea; 

Or. en 


