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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendament depus de Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Amendamentul 12
Considerentul 10a (nou)

(10a) Activităţile concepute pentru a 
contribui la programul comun Eurostar 
constau în special din activităţi de cercetare 
şi dezvoltare efectuate de una sau mai 
multe IMM-uri care desfăşoară activităţi de 
C&D şi care îşi au sediul în statele membre 
participante şi în celelalte ţări participante.
Pentru fiecare proiect selecţionat în urma 
unei cereri de propuneri, IMM-urile care 
desfăşoară activităţi de C&D ar trebui să 
efectueze împreună cel puţin 50% din 
totalul activităţilor de C&D din cadrul 
proiectului.
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Justificare

Too many R&D performing SMEs are excluded with a fixed limit of 50 % contribution 
mentioned in the articles. By mentioning the goal of 50% in the recitals, the High Level 
Group is urged to prefer SMEs with a contribution of at least 50% but should also be allowed 
to make exceptions for more market based SMEs.

Amendament depus de Dragoş Florin David

Amendamentul 13
Considerentul 20

(20) Pentru a aplica eficient programul 
comun Eurostars, structura specifică de 
punere în aplicare trebuie să acorde sprijin 
financiar terţilor participanţi la programul 
comun Eurostars, selectaţi în urma cererilor 
de propuneri.

(20) Pentru a aplica eficient programul 
comun Eurostars, structura specifică de 
punere în aplicare trebuie să acorde sprijin 
financiar terţilor participanţi la programul 
comun Eurostars, selectaţi în urma cererilor 
de propuneri, clasificate în ordinea 
depunerii de proiecte eligibile.

Or. ro

Justificare

The Eurostars program should work in a transparent and non-bureaucratic way, which is to
achieve with a lump sum or a flat rate payement.

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 14
Considerentul 27a (nou)

(27a) Monitorizarea punerii în aplicare a 
programului comun Eurostars trebuie să 
fie rentabilă şi să nu impună sarcini inutile 
întreprinderilor mici şi mijlocii care 
participă la program. Cerinţele obligatorii 
trebuie să fie clare şi pertinente şi să fie 
formulate astfel încât întreprinderile 
individuale să poată răspunde, pe baza 
activităţilor lor, întrebărilor care li se pun.

Or. sv
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Amendament depus de Dragoş Florin David

Amendamentul 15
Considerentul 27a (nou)

(27a) Comisia ar trebui să realizeze o 
bancă de date cu rezultatele proiectelor şi 
să urmărească diseminarea lor pe o 
perioadă de cel puţin doi ani. 

Or. ro

Justificare

Este importanta crearea de baze de date la nivel european in domeniul cercetării si inovaţiei.

Amendament depus de Gunnar Hökmark

Amendamentul 16
Articolul 13 alineatul (2a) (nou)

(2a) În cazul în care evaluarea menţionată 
la alineatul (2) indică faptul că criteriile de 
acordare a sprijinului financiar sunt 
excesiv de riguroase, ceea ce determină 
acceptarea unui număr insuficient de 
propuneri, Comisia şi structura specifică de 
punere în aplicare modifică atât acordul 
general menţionat la articolul 4, cât şi 
criteriile respective. Decizia de simplificare 
a normelor privind sarcinile administrative 
ale întreprinderilor trebuie să se aplice şi în 
cazul contactelor Comisiei cu părţile 
interesate privitoare la aceste aspecte.

Or. sv

Amendament depus de Pia Elda Locatelli

Amendamentul 17
Anexa I secţiunea II Activităţi, punctul (2)
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(2) realizate, în ceea ce priveşte partea lor
centrală, de IMM-urile care desfăşoară 
activităţi de C&D care ar trebui să 
contribuie la cel puţin 50% din costurile 
aferente C&D în cadrul proiectului. În cazul 
în care este necesară pentru proiect, 
subcontractarea este permisă într-o mică 
măsură.

(2) realizate, în ceea ce priveşte partea lor 
centrală, de IMM-urile care desfăşoară 
activităţi de C&D. Pentru fiecare proiect, 
IMM-urile care desfăşoară activităţi de 
C&D ar trebui să efectueze împreună cel 
puţin 50% din totalul de activităţi de C&D 
din cadrul proiectului. În cazul în care este 
necesară pentru proiect, subcontractarea este 
permisă într-o mică măsură.

Or. en

Justificare

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Amendament depus de Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Amendamentul 18
Anexa I secţiunea II Activităţi, punctul (2)

(2) realizate, în ceea ce priveşte partea lor 
centrală, de IMM-urile care desfăşoară 
activităţi de C&D care ar trebui să 
contribuie la cel puţin 50% din costurile 
aferente C&D în cadrul proiectului. În 
cazul în care este necesară pentru proiect, 
subcontractarea este permisă într-o mică 
măsură. 

(2) realizate, în ceea ce priveşte partea lor 
centrală, de IMM-urile care desfăşoară 
activităţi de C&D. În cazul în care este 
necesară pentru proiect, subcontractarea este 
permisă într-o mică măsură.

Or. en

Justificare

Too many R&D performing SMEs are excluded with a fixed limit of 50 % contribution. By 
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mentioning the goal of 50% in the recitals, the High Level Group is urged to prefer SMEs 
with a contribution of at least 50% but should also be allowed to make exceptions for more 
market based SMEs.

Amendament depus de Paul Rübig

Amendamentul 19
Anexa I secţiunea IV Punerea în aplicare a programului paragraful 1a (nou)

Structura specifică de punere în aplicare ia 
măsurile necesare pentru a asigura 
recunoaşterea contribuţiei comunitare la 
programul comun Eurostars, atât în 
general în cadrul programului, cât şi în 
cadrul proiectelor individuale, inclusiv prin 
folosirea siglei comunitare pe toate 
materialele publicate în legătură cu 
programul comun Eurostars.

Or. en

Justificare

 The contribution of the European Union should be made visible.
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