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AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
menționat în propunerea legislativă 
constituie doar o indicație a autorității 
legislative și nu poate fi stabilit până când 
nu se ajunge la un acord privind 
propunerea de regulament de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește rezoluția din 8 iunie 2011 
referitoare la investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1; reamintește că 
este necesar să se prevadă resurse 
suplimentare suficiente în următorul 
CFM pentru a permite Uniunii să își 
realizeze prioritățile politice existente și 
noile sarcini prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona, precum și să facă față 
evenimentelor neprevăzute; atrage atenția 
asupra faptului că, chiar și în condițiile 
unei creșteri cu 5 % a nivelului resurselor 
pentru următorul CFM comparativ cu 
nivelul din 2013, nu se poate aduce decât 
o contribuție limitată la realizarea 
obiectivelor și a angajamentelor convenite 
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ale Uniunii și la respectarea principiului 
solidarității în cadrul Uniunii; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite;
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. reamintește, în plus, că următorul 
CFM ar trebui să prevadă o mai mare 
concentrare a resurselor bugetare în 
domenii care stimulează creșterea 
economică și competitivitatea, precum 
cercetarea și inovarea, în conformitate cu 
principiile valorii adăugate europene și 
excelenței;

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii atribuie un rol proeminent 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie (denumit în continuare EIT) 
care contribuie la o serie de inițiative 
emblematice.

(1) Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii atribuie un rol proeminent 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie (denumit în continuare EIT),
care urmărește să contribuie la o serie de 
inițiative emblematice, în special 
inițiativele „O Uniune a inovării” și 
„Tineretul în mișcare”.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) EIT va atrage, de asemenea, fonduri 
semnificative din sectorul privat pentru 
activitățile sale, crescând astfel 
capacitatea de inovare a UE.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) ar trebui maximizat impactul 
finanțării EIT a Uniunii prin mobilizarea, 
gruparea și exploatarea resurselor 
financiare publice și private;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Amploarea și conținutul contribuției 
EIT la comunitățile de cunoaștere și 
inovare (denumite în continuare CCI-uri) 
ar trebui definite, iar originile resurselor 
financiare ale CCI-urilor ar trebui 
clarificate.

(7) Amploarea și conținutul contribuției 
EIT la comunitățile de cunoaștere și 
inovare (denumite în continuare CCI-uri) 
ar trebui definite, iar originile resurselor 
financiare ale CCI-urilor ar trebui 
clarificate. EIT ar trebui să creeze o 
sinergie mai pronunțată și o 
complementaritate cât mai mare cu 
fondurile structurale.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) CCI-urile ar trebui să încerce să 
realizeze sinergii cu inițiativele relevante 
ale Uniunii Europene.

(12) CCI-urile ar trebui să încerce să 
realizeze sinergii cu inițiativele relevante 
ale Uniunii Europene. Aceste sinergii nu 
ar trebui să compromită principiul 
excelenței în cercetare, inovare și educație 
care trebuie urmărit de EIT.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui coordonate mai bine 
cheltuielile UE și ale statelor membre 
dedicate cercetării, inovării și educației, 
pentru a asigura complementaritatea, o 
mai bună eficiență și vizibilitate, precum 
si pentru a ajunge la sinergii bugetare 
superioare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Principalul vector al EIT în 
ansamblu ar trebui să fie excelența, 
promovând totodată creșterea participării, 
pentru a stimula excelența în întreaga 
Europă, incluzând conceptul de „scală a 
excelenței”, în vederea încurajării 
participării unor unități puternice de 
excelență embrionică.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, 
monitorizare și evaluare a activităților CCI-
urilor ar trebui să fie adoptate de EIT 
înainte de lansarea procesului de selecție a 
CCI-urilor.

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, 
monitorizare și evaluare a activităților CCI-
urilor ar trebui să fie adoptate de EIT 
înainte de lansarea procesului de selecție a 
CCI-urilor, având o importanță capitală 
pentru implementarea măsurilor de 
simplificare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Trebuie asigurată o gestiune 
financiară corectă a EIT, precum și 
implementarea CCI-urilor într-o manieră 
cât mai eficientă și accesibilă.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 18 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să intensifice 
monitorizarea punerii în aplicare a 
aspectelor specifice ale activităților EIT.

(18) Comisia ar trebui să intensifice 
monitorizarea punerii în aplicare a 
aspectelor specifice ale activităților EIT. 
Comisia ar trebui să monitorizeze anual 
implementarea programului cu ajutorul 
unor indicatori cheie de evaluare a 
rezultatelor și a impacturilor. Acești 
indicatori, inclusiv situația de referință, ar 
trebui să ofere o bază minimă pentru 
evaluarea gradului de îndeplinirea a 
obiectivelor EIT.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) EIT ar trebui să garanteze, în 
cadrul activităților sale, o gestiune a 
contribuțiilor de la bugetul Uniunii care 
să fie total transparentă, responsabilă și 
supusă controlului democratic în ceea ce 
privește participarea sa, scontată sau 
reală, la realizarea obiectivelor Uniunii.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) «Forumul părților interesate» 
înseamnă o reuniune deschisă 
reprezentanților autorităților naționale și 
regionale, intereselor organizate și 
entităților individuale din mediul de 
afaceri, învățământul superior și cercetare, 
grupurilor de organizații înrudite, precum 
și altor părți interesate din triunghiul 
cunoașterii”.

(10) «Forumul părților interesate» 
înseamnă o platformă deschisă 
reprezentanților autorităților naționale și 
regionale, intereselor organizate și 
entităților individuale din mediul de 
afaceri, învățământul superior și cercetare, 
grupurilor de organizații înrudite,
organizațiilor societății civile, precum și 
altor părți interesate din triunghiul 
cunoașterii.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o 
creștere economică europeană durabilă și la 

Misiunea EIT este de a contribui la o 
creștere economică europeană durabilă și la 
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o competitivitate sustenabilă, prin
consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii. EIT 
realizează aceasta prin promovarea și 
integrarea învățământului superior, a
cercetării și a inovării la cele mai înalte 
standarde. Obiectivele generale, 
obiectivele specifice și indicatorii 
rezultatelor obținute de EIT pentru 
perioada 2014 – 2020 sunt definite în 
programul Orizont 2020”.

o competitivitate sustenabilă, prin 
consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii. EIT 
realizează aceasta prin promovarea și 
integrarea învățământului superior, a
excelenței în cercetare și inovare.
Obiectivele generale, obiectivele specifice 
și indicatorii rezultatelor obținute de EIT 
pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite 
în programul Orizont 2020.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 294/2008 
Articolul 7 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de 
performanță și în cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, rezultatelor și impactelor 
fiecărei CCI.”

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de 
performanță și în cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, rezultatelor și impactelor 
fiecărei CCI. Acești indicatori, inclusiv 
situația de referință, oferă o bază minimă 
pentru a evalua măsura în care au fost 
îndeplinite obiectivele EIT. Pentru a 
îmbunătăți obținerea de rezultate de către 
EIT, activitățile CCI-urilor trebuie să aibă 
un efecte măsurabile în privința creării de 
întreprinderi noi și derivate din altele, în 
special prin susținerea acțiunii în rețea și 
a activităților antreprenoriale ale celor 
care beneficiază de titluri și formări ale 
EIT.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în perioada 1 ianuarie 2014 –
31 decembrie 2020 se stabilește la 
3 182,230 milioane EUR. Creditele anuale 
sunt autorizate de autoritatea bugetară în 
limita cadrului financiar. Contribuția 
financiară a EIT la CCI-uri este acordată 
din acest pachet financiar.”

În sensul punctului [17] din Acordul 
interinstituțional din .../... între 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestionare financiară,
pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în perioada 1 ianuarie 2014 –
31 decembrie 2020 se stabilește la
maximum 3 182,230 milioane EUR.
Această sumă constituie referința 
principală pentru autoritatea bugetară în 
cursul procedurii bugetare anuale. 
Creditele anuale sunt autorizate de 
autoritatea bugetară fără a aduce atingere 
dispozițiilor Regulamentului de stabilire a
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020 și ale Acordului 
interinstituțional din …/… dintre 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comisie privind cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară.
Contribuția financiară a EIT la CCI-uri este 
acordată din acest pachet financiar.
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