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Amendamentul 4
Neena Gill

Propunere de decizie
Considerentul 2

Text propus de Consiliu Amendament

(2) Articolul 11 litera (b) din acord 
prevede: „Prezentul acord se încheie pe o 
perioadă inițială de cinci ani și poate fi 
reînnoit de comun acord între părți după 
evaluarea din ultimul an al fiecărei 
perioade succesive”.

(2) Articolul 11 litera (b) din acord 
prevede: „Prezentul acord se încheie pe o 
perioadă inițială de cinci ani și poate fi 
reînnoit de comun acord între părți după 
evaluarea din ultimul an al fiecărei 
perioade succesive”. În plus, ar trebui 
efectuată o evaluare intermediară la 
jumătatea perioadei.

Or. en

Justificare

Given Framework Programme Seven  increases the opportunities for international 
cooperation with third countries across all themes this should boost more cooperative 
research activities. Therefore, an additional evaluation of progress of the activities within the 
agreement is required. Evaluation is needed to make a tangible difference to the Agreement, if 
this takes place mid term, adjustments could be made to the remainder of the programme if it 
is not working to its full potential.

Amendamentul 5
Neena Gill

Propunere de decizie
Considerentul 3a (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(3a) Comitetul director CE-India S&T 
fiind responsabil cu coordonarea eficientă 
și cu facilitarea activităților de cooperare 
desfășurate în temeiul prezentului acord, 
este de dorit ca comitetul să se reunească 
anual pentru revizuirea programului de 
lucru și ca regulamentul de procedură al 
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comitetului să se bazeze pe principiile 
transparenței și responsabilității.

Or. en

Justificare

The impact assessment of the Agreement suggests that the  Steering Committee did not meet 
enough, and more regular meetings could improve coordination.

Amendamentul 6
Neena Gill

Propunere de decizie
Considerentul 3b (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(3b) Pentru implementarea Acordului, ar 
trebui depus un efort comun pentru a 
intensifica participarea Uniunii Europene 
la programele de cercetare ale Indiei și 
viceversa și pentru a mări numărul 
schimburilor de cercetători între Uniunea 
Europeană și India.

Or. en

Justificare

The impact assessment of scientific cooperation between EU and India revealed that EU 
participation in Indian research programmes is particularly low. Therefore, both parties need 
to jointly take action to reduce this imbalance. Joint calls for proposals could be one 
possibility to address this. A second problem revealed is the low number of exchanges of 
scientists. There is a large potential for this to be increased through building on programmes 
such as Marie Curie Actions.
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Amendamentul 7
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 3d (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(3d) Comparabilitatea informațiilor și 
îmbogățirea fondului de date provenite 
din activitatea de cercetare comună 
întreprinsă în cadrul acordului ar trebui 
să reprezinte un obiectiv de prim rang.

Or. de

Justificare

Für die Bewertung der Ergebnisse der Kooperation ist die Verfügbarkeit und 
Vergleichbarkeit von Daten eine entscheidende Vorraussetzung.

Amendamentul 8
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 3e (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(3e) Prioritatea acordată recent politicii 
energetice și de mediu, precum și 
dezvoltarea necesară a tehnologiilor 
energetice inovatoare ar trebui luate în 
considerare și în cadrul executării 
acordului. Este în interesul primordial al 
ambelor părți să se întreprindă eforturi și 
inițiative comune, de exemplu, pentru 
dezvoltarea unor tehnologii economice 
CCS.

Or. de

Justificare

Die zunehmende Bedeutung der Entwicklung neuer Energietechnologien sollte sich auch in 
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der gemeinsamen Forschungsagenda niederschlagen.

Amendamentul 9
Christian Ehler

Propunere de decizie
Considerentul 3f (nou)

Text propus de Consiliu Amendament

(3f) Principiul reciprocității trebuie 
afirmat cu mai multă tărie în cursul 
executării acordului.

Or. de

Justificare

Im Impact Assessment wird darauf hingewiesen, dass der Zugang zu indischer 
Forschungsförderung durch bilaterale Abkommen hergestellt wird, und dass die Reziprozität 
durch unterschiedliche Förderstrukturen erschwert wird.

Amendamentul 10
Neena Gill

Propunere de decizie
Considerentul 5

Text propus de Consiliu Amendament

(5) Acordul de reînnoire a Acordului de 
cooperare științifică și tehnologică între 
Comunitatea Europeană și Guvernul 
Republicii India ar trebui aprobat în 
numele Comunității.

(5) Acordul de reînnoire a Acordului de 
cooperare științifică și tehnologică între 
Comunitatea Europeană și Guvernul 
Republicii India ar trebui aprobat în 
numele Comunității, fiind un element 
cheie pentru realizarea ambițiilor 
Parteneriatului Strategic UE-India 
semnat în 2004 și pentru urmărirea unor 
obiective politice mai largi.

Or. en
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Justificare

The S&T agreement has real potential to help meet the objectives of the EU-India strategic 
partnership and to pursue broader policy goals such as combating climate change, safe and 
efficient road transport and health. It is important to have a greater feedback of the results 
and emerging needs back into the political process and dialogue.This is necessary to stress 
here because the original agreement was signed in 2001 before the strategic partnership 
2004.
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