
PR\704095RO.doc PE400.381v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru industrie, cercetare �i energie

2007/0188(COD)

11.1.2008

***I
PROIECT DE RAPORT
privind propunerea de decizie a Parlamentului European �i a Consiliului 
privind participarea Comunităţii la un program de cercetare şi dezvoltare 
destinat să sprijine IMM-urile care desfăşoară activităţi de cercetare şi 
dezvoltare, derulat de mai multe state membre
(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare �i energie

Raportor: Paul Rübig



PE400.381v02-00 2/13 PR\704095RO.doc

RO

PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică).  Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLU�IE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Parlamentului European �i a Consiliului privind 
participarea Comunităţii la un program de cercetare şi dezvoltare destinat să sprijine 
IMM-urile care desfăşoară activităţi de cercetare şi dezvoltare, derulat de mai multe 
state membre
(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European �i Consiliului 
(COM(2007)0514),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 169 �i articolul 172 litera (b) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-
0281/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare �i energie �i avizul 
Comisiei pentru bugete (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredin�ează Pre�edintelui sarcina de a transmite Consiliului �i Comisiei pozi�ia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 20

(20) Pentru a aplica eficient programul 
comun Eurostars, structura specifică de 
punere în aplicare trebuie să acorde sprijin 
financiar ter�ilor participan�i la 
programul comun Eurostars, selecta�i în 
urma cererilor de propuneri.

(20) Pentru a aplica eficient programul 
comun Eurostars, structura specifică de 
punere în aplicare trebuie să acorde sprijin 
financiar ter�ilor participan�i la 
programul comun Eurostars, selecta�i în 
urma cererilor de propuneri. Acordarea şi 
plata unui sprijin financiar de acest tip 
către terţi ar trebui să se facă de manieră 
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transparentă şi fără birocraţie.

Amendamentul 2
Considerentul 19

(19) Comunitatea trebuie să aibă dreptul de 
a-�i reduce contribu�ia financiară în cazul 
în care programul comun Eurostars este 
aplicat în mod necorespunzător, par�ial 
sau cu întârziere sau în cazul în care statele 
membre participante �i celelalte state 
participante nu contribuie, contribuie 
par�ial sau cu întârziere la finan�area 
programului comun Eurostars, în 
conformitate cu termenii prevăzu�i într-un 
acord care urmează să fie încheiat între 
Comunitate �i structura specifică de 
punere în aplicare.

(19) Comunitatea trebuie să aibă dreptul de 
a-�i reduce şi de a-şi sista contribu�ia 
financiară în cazul în care programul 
comun Eurostars este aplicat în mod 
necorespunzător, par�ial sau cu întârziere 
sau în cazul în care statele membre 
participante �i celelalte state participante 
nu contribuie, contribuie par�ial sau cu 
întârziere la finan�area programului 
comun Eurostars, în conformitate cu 
termenii prevăzu�i într-un acord care 
urmează să fie încheiat între Comunitate 
�i structura specifică de punere în aplicare.

Amendamentul 3
Considerentul 20a (nou)

(20) În cazul în care terţii care participă 
la program şi cărora li se acordă sprijin 
financiar sunt clasificaţi în ordinea 
priorităţii, ordinea astfel stabilită este 
obligatorie la alocarea de fonduri din 
contribuţia comunitară şi din bugetele 
naţionale atribuite proiectelor Eurostars.

Amendamentul 4
Considerentul 27a (nou)

(27a) Monitorizarea punerii în aplicare a 
programului comun Eurostars ar trebui 
să fie rentabilă şi ar trebui să nu impună 
sarcini inutile IMM-urilor care participă 
la program. 

Amendamentul 5
Articolul 2 litera (e)

(e) angajamentele asumate de statele (e) angajamentele asumate de statele 
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membre participante �i de celelalte �ări 
participante, de a contribui la finan�area 
programului comun Eurostars �i plata 
efectivă a contribu�iei financiare, în 
special finan�area participan�ilor la 
proiectele selectate în urma cererilor de 
propuneri lansate în cadrul programului 
comun Eurostars;

membre participante �i de celelalte �ări 
participante, de a contribui la finan�area 
programului comun Eurostars �i plata 
efectivă a contribu�iei financiare, în 
special finan�area, în decursul perioadei 
specificate de structura specifică de 
punere în aplicare, participan�ilor la 
proiectele selectate în urma cererilor de 
propuneri lansate în cadrul programului 
comun Eurostars;

Justificare

Since SMEs are particularly hard hit by late payments the Community has to avoid late 
payments by finding an efficient monitoring scheme

Amendamentul 6
Articolul 4

Dispoziţiile privind contribuţia financiară 
comunitară şi normele privind răspunderea 
financiară şi drepturile de proprietate 
intelectuală, precum şi normele detaliate de 
acordare către terţi a unui sprijin financiar 
de către structura specifică de punere în 
aplicare sunt stabilite printr-un acord 
general încheiat între Comisie, în numele 
Comunităţii, şi structura specifică de 
punere în aplicare, precum şi prin acorduri 
anuale de finanţare.

Dispoziţiile privind contribuţia financiară 
comunitară �i normele privind 
răspunderea financiară �i drepturile de 
proprietate intelectuală, precum �i 
normele detaliate de acordare către ter�i a 
unui sprijin financiar de către structura 
specifică de punere în aplicare sunt 
stabilite şi, dacă se dovedeşte necesar 
după evaluare, adaptate printr-un acord 
general încheiat între Comisie, în numele 
Comunită�ii, �i structura specifică de 
punere în aplicare �i prin acorduri anuale 
de finan�are.

Justificare

If the evaluation after two years shows a necessity the general agreement has to be adjusted.

Amendamentul 7
Articolul 9

Comisia comunică toate informa�iile 
relevante Parlamentului European, 
Consiliului �i Cur�ii de Conturi. Statele 
membre participante �i celelalte �ări 
participante sunt invitate să prezinte

Comisia comunică toate informa�iile 
relevante Parlamentului European, 
Consiliului �i Cur�ii de Conturi. Statele 
membre participante �i celelalte �ări 
participante transmit Comisiei, la cerere, 
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Comisiei, prin intermediul structurii 
specifice de punere în aplicare, toate 
informa�iile suplimentare solicitate de 
Parlamentul European, de Consiliu �i de 
Curtea de Conturi cu privire la gestiunea 
financiară a structurii specifice de punere 
în aplicare.

prin intermediul structurii specifice de 
punere în aplicare, toate informa�iile 
suplimentare solicitate de Parlamentul 
European, de Consiliu �i de Curtea de 
Conturi cu privire la gestiunea financiară a 
structurii specifice de punere în aplicare.

Justificare

If the European Parliament, the Council or the Court of Auditors needs additional 
information concerning the financial management, the Member States must provide such 
information. This is necessary for a future evaluation of the program.

Amendamentul 8
Articolul 13 alineatul (2)

(2) După doi ani de la începerea 
programului comun Eurostars, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
acestuia. Această evaluare are în vedere 
calitatea �i eficien�a punerii în aplicare a 
programului comun Eurostars, inclusiv 
integrarea �tiin�ifică, administrativă �i 
financiară, precum �i progresul înregistrat 
în îndeplinirea obiectivelor stabilite, 
inclusiv recomandări privind cele mai 
potrivite modalită�i de îmbunătă�ire a 
integrării. Comisia comunică 
Parlamentului European �i Consiliului 
concluziile evaluării, împreună cu 
observa�iile efectuate, �i, dacă este cazul, 
propunerile pentru adaptarea prezentei 
decizii.

(2) După doi ani de la începerea 
programului comun Eurostars, Comisia 
efectuează o evaluare intermediară a 
acestuia. Această evaluare are în vedere 
calitatea �i eficien�a punerii în aplicare a 
programului comun Eurostars, inclusiv 
integrarea �tiin�ifică, administrativă �i 
financiară, precum �i progresul înregistrat 
în îndeplinirea obiectivelor stabilite, 
inclusiv recomandări privind cele mai 
potrivite modalită�i de îmbunătă�ire a 
integrării. Evaluarea priveşte, de 
asemenea, criteriile de eligibilitate pentru 
IMM-urile care desfăşoară activităţi de 
cercetare şi de inovare, în special 
proporţia de timp şi procentul din cifra de 
afaceri anuală dedicate activităţilor de 
cercetare. Comisia comunică 
Parlamentului European �i Consiliului 
concluziile evaluării, împreună cu 
observa�iile efectuate, �i, dacă este cazul, 
propunerile pentru adaptarea prezentei 
decizii.

Justificare

The participation conditions for SMEs referring the full-time equivalent and the investment in 
research conditions are very high, such that only few SMEs can attend to the program.
Therefore there has to be an evaluation after two years.
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Amendamentul 9
Articolul 13 alineatul (2a) (nou)

(2a) În cazul în care evaluarea 
menţionată la alineatul (2) constată o 
rigurozitate excesivă a criteriilor de 
eligibilitate, care determină acceptarea 
unui număr insuficient de propuneri, 
Comisia şi structura specifică de punere 
în aplicare modifică acordul general 
menţionat la articolul 4 în vederea 
modificării criteriilor respective în 
consecinţă.

Amendamentul 10
Anexa I secţiunea II Activităţi, punctul (2)

(2) realizate, în ceea ce prive�te partea lor 
centrală, de IMM-urile care desfă�oară 
activită�i de C&D care ar trebui să 
contribuie la cel pu�in 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 prive�te partea lor 
centrală, de IMM-urile care desfă�oară 
activită�i de C&D care ar trebui să 
contribuie la cel pu�in 25% din costurile 
aferente C&D în cadrul proiectului. În 
cazul în care este necesară pentru proiect, 
subcontractarea este permisă într-o mică 
măsură. 

Justificare

Too many R&D performing SMEs are excluded with a 50 % contribution. By setting the 
barrier to 25 %, also more market based SMEs could participate.

Amendamentul 11
Anexa I secţiunea V Mecanismul de finanţare, titlul Finanţarea la nivel de program, al doilea 

paragraf

Un procent 4,5% din contribu�ia 
financiară comunitară se utilizează pentru a 
acoperi costurile de exploatare ale 
structurii specifice de punere în aplicare 
pentru implementarea programului comun 
Eurostars.

Un procent de cel mult 3% din contribu�ia 
financiară comunitară se utilizează pentru a 
acoperi costurile de exploatare ale 
structurii specifice de punere în aplicare 
pentru implementarea programului comun 
Eurostars.

Justificare

Referring to financial rules according the 7th Framework Program and the framework 
Financial Regulation (Financial Regulation applicable to the budget of the european 
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Communities, OJ L 357, 31.12.2002 p.72, corrigendum in OJ L 2, 7.1.2003, p.39)

Amendamentul 12
Anexa I secţiunea V Mecanismul de finanţare, titlul Finanţarea proiectelor Eurostars, 

paragraful 1a (nou)

Sprijinul financiar este vărsat sub forma 
unei sume forfetare. În cazul în care plata 
prin sumă forfetară nu este compatibilă 
cu normele de finanţare ale programelor 
naţionale participante, este de preferat un 
procentaj fix al costurilor directe ale 
proiectului respectiv (rată forfetară).

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 payment.
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EXPUNERE DE MOTIVE

The Commission proposal concerns the participation of the Community in the EUROSTARS 
joint research and development programme undertaken by several Member States and 
Associated Countries under Article 169 of the Treaty.

The programme is the result of an initiative put forward by EUREKA to support research and 
development performing SME's in executing market-oriented research in transnational 
projects. EUROSTARS is one of the four Article 169 initiatives identified in the Specific 
Programmes of the Seventh Framework Programme.

It is a joint initiative between 27 countries, the EUREKA network- an  intergovernmental 
initiative which supports market oriented R&D and innovation projects in all fields- and the 
European Commission, providing funding for SMEs to lead international market driven 
collaborative research projects.  The scheme combines the centralised management of the 
Framework Programmes with the decentralised network of EUREKA.

22 Member States and 7 associated countries have pledged €300 million and the European 
Commission is contributing €100 million from the 7th Framework Programme.

EUROSTARS and the Seventh Framework Programme

SMEs have access to a number of programmes under the Framework programme:

 In the Cooperation Specific Programme Research performing SMEs can participate 
in collaborative research in any of ten thematic areas.

Each work programme identifies the research areas of particular interest to SMEs and 
provides concrete measures to increase their participation. The aim, at the request of the EP, is 
to enable at least 15% of the funding to go to SMEs.

The dissemination and transfer of knowledge are important features in each thematic area.

 In the Capacities Specific Programme Research outsourcing SMEs can participate in 
two schemes to build their research capacity and technological know how.

a) Research for the benefit of SMEs, covers all fields of science and technology and aims to 
complement national programmes by supporting trans-national research cooperation and 
technology transfer.

Support is offered for increasing research efforts, outsourcing research, extending networks 
and acquiring technological know how.

b) Research for SMEs associations: supporting short term collaborative projects by several 
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SMEs to solve common problems, such as conforming to European standards or meeting 
regulatory requirements, through research.  Results are then disseminated to members of the 
SME associations. In both schemes projects are required to include activities promoting the 
use of research results. They also have special rules for ownership and access rights.

 In the People Specific Programme: Research performing SMEs can participate in 
"Industry-academia pathways and partnerships". This scheme allows SMEs to 
participate in joint research partnerships supported by experienced researchers and 
staff secondments between public and private sectors.  

 Finally in the Risk Sharing Finance Facility, a new feature of FP7, designed to 
improve access to debt finance.  A contribution is provided from the EU to the EIB to 
finance more risky RTD projects.   This will increase the amount of RTD actions 
financed by the EIB, such as joint technology initiatives, large projects, including 
EUREKA projects, new research infrastructures and projects run by SMEs, to help 
overcome market deficiencies.

EUROSTARS complements the Seventh Framework Programme by offering a bottom-up 
programme adapted to the needs of research performing SME's.

The EUROSTARS Joint Programme

The Joint Programme intends to go beyond a simple coordination of national programmes to 
achieve integration of scientific, management and financial aspects.

Scientific integration implies a common process of evaluation and selection of projects based 
on scientific excellence and economic impact. Management integration will be achieved by 
means of a dedicated implementation structure (the EUREKA Secretariat) and financial 
integration by the establishment of a multi-annual financing plan with the funds contributed 
by the participating countries and the Community.

EUROSTARS will fund multipartner transnational projects in any field of science and 
technology initiated and led by R&D performing SMEs but open to other type of participants 
(universities, research organisations, large companies), although the core part of the project 
should be performed by the SME. Research activities should be market oriented and aimed at 
short to medium term commercial results.

Implementation of EUROSTARS

The joint programme will be implemented through a dedicated implementation structure 
which will act as a single entry point for proposals, submitted after each yearly call for 
proposals.

Project proposals will be evaluated and selected at central level on the basis of eligibility and 
evaluation criteria with the help of independent experts.The ranking of proposals will be 
performed by an international evaluation panel of independent experts. The ranking list shall 
be binding for for the allocation of funding from the community contribution and from 
national funds earmarked to EUROSTARS projects.
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Project participants in selected projects will be handled administratively by their respective 
national programmes.

The rapporteur's comments

This rapporteur is concerned with the eligibility criteria for SME's in regards the percentage 
of contribution to the costs of the projects both in terms of investment and full-time equivalent 
and the percentage of annual turnover spent in research activities. Therefore, he proposes that 
an evaluation of these criteria should be made after two years and if needed, an adjustment of 
these criteria should be made possible.

Another concern is the required contribution of the R&D performing SMEs to the costs of the 
project (at least 50%) which will exclude many market based SMEs and therefore this 
rapporteur proposes that this barrier should be set at 25%.

In regards implementation, the EUROSTARS joint programme should work in a transparent 
and non bureaucratic way to facilitate SME participation. Therefore, the Community 
contribution to projects should be made by lump sum payments and in case a lump sum 
payment is not compatible with the national programmes, there should be a flat rate payment.

Finally, since the realisation of the EUROSTARS programme is already in an advanced stage, 
there exists a broad consensus that a rapid handling of the report should take place. Therefore, 
this rapporteur will aim to an adoption of the report in the First Reading in plenary.
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