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Amendamentul 1
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendament 

1. subliniază că buna funcţionare a pieţei 
interne, bazată pe un înalt nivel al 
protecţiei consumatorilor şi pe coeziunea 
socială, reprezintă o forţă motrice a 
competitivităţii europene şi o condiţie 
prealabilă necesară pentru dezideratul ca 
antreprenorii să reprezinte forţa motrice a 
inovării în Europa;

1. subliniază că buna funcţionare a pieţei 
interne, bazată pe eliminarea barierelor 
din calea comerţului, precum şi pe un 
înalt nivel al protecţiei consumatorilor şi pe 
coeziunea socială, reprezintă o forţă 
motrice a competitivităţii europene şi o 
condiţie prealabilă necesară pentru 
dezideratul ca antreprenorii să reprezinte 
forţa motrice a inovării în Europa;

Or. de

Amendamentul 2
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că buna funcţionare a pieţei 
interne, bazată pe un înalt nivel al 
protecţiei consumatorilor şi pe coeziunea 
socială, reprezintă o forţă motrice a 
competitivităţii europene şi o condiţie 
prealabilă necesară pentru dezideratul ca 
antreprenorii să reprezinte forţa motrice a 
inovării în Europa;

1. subliniază că întărirea antreprenorilor 
ca forţă motrice a inovării în Europa 
reprezintă o condiţie prealabilă necesară 
pentru buna şi eficienta funcţionare a 
unei pieţe interne competitive, bazate pe 
un înalt nivel al protecţiei consumatorilor 
şi pe coeziunea socială;

Or. en

Amendamentul 3
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. îşi exprimă regretul, în acest context, cu 
privire la lipsa în UE a unei adevărate pieţe 
interne a inovaţiilor şi invită Comisia şi 
statele membre să îşi coordoneze eforturile 
în acest domeniu, în special în ceea ce 
priveşte brevetul UE;

2. îşi exprimă regretul, în acest context, cu 
privire la lipsa în UE a unei adevărate pieţe 
interne a inovaţiilor şi invită Comisia şi 
statele membre să îşi coordoneze eforturile 
în acest domeniu, în special în ceea ce 
priveşte încheierea în cel mai scurt timp a 
unui acord privind un brevet comunitar şi 
un sistem unificat de soluţionare a 
litigiilor în materie de brevete;

Or. de

Amendamentul 4
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanţa unei politici 
cuprinzătoare în materie de inovare, 
necesitând investiţii în persoane şi în 
competenţe, care să ţină seama de 
inovaţiile bazate pe cercetare, precum şi de 
abordările bazate pe cerere faţă de 
politicile în materie de inovare; este de 
părere că politica în materie de inovare ar 
trebui coordonată cu politica industrială 
şi cu cea privind ocuparea forţei de 
muncă, contribuind la un nivel ridicat al 
ocupării forţei de muncă şi al creşterii 
economice;

3. subliniază importanţa unei politici 
cuprinzătoare în materie de inovare, 
necesitând investiţii în persoane şi în 
competenţe, care să ţină seama de 
inovaţiile bazate pe cercetare, precum şi de 
abordările bazate pe cerere faţă de 
politicile în materie de inovare;

Or. en

Amendamentul 5
Mitro Repo

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază importanţa unei politici 
cuprinzătoare în materie de inovare, 
necesitând investiţii în persoane şi în 
competenţe, care să ţină seama de 
inovaţiile bazate pe cercetare, precum şi de 
abordările bazate pe cerere faţă de 
politicile în materie de inovare; este de 
părere că consideră că politica în materie 
de inovare ar trebui coordonată cu politica 
industrială şi cu cea privind ocuparea forţei 
de muncă, contribuind la un nivel ridicat al 
ocupării forţei de muncă şi al creşterii 
economice;

3. subliniază importanţa unei politici 
cuprinzătoare în materie de inovare, 
necesitând investiţii în persoane şi în 
competenţe, care să ţină seama de 
inovaţiile bazate pe cercetare, precum şi de 
abordările bazate pe cerere faţă de 
politicile în materie de inovare; subliniază 
faptul că politica UE în materie de 
inovare trebuie să susţină inovarea care 
răspunde necesităţilor societale şi ale 
utilizatorilor, precum şi noile inovări în 
materie de servicii; este de părere că 
consideră că politica în materie de inovare 
ar trebui coordonată cu politica industrială 
şi cu cea privind ocuparea forţei de muncă, 
contribuind la un nivel ridicat al ocupării 
forţei de muncă şi al creşterii economice;

Or. en

Amendamentul 6
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanţa strategică a 
tehnologiilor generice esenţiale pentru 
inovarea în cadrul proceselor, produselor 
şi a serviciilor, precum şi pentru trecerea 
la o economie bazată pe cunoaştere, cu 
emisii reduse de carbon; susţine 
orientările prezentate de Comisie în 
comunicarea acesteia COM (2009) 512 
pentru dezvoltarea unui cadru politico-
industrial pentru tehnologiile generice 
esenţiale şi i se alătură invitaţiei acesteia 
adresate statelor membre de a ajunge la 
un acord asupra importanţei utilizării 
tehnologiilor generice esenţiale în UE;
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Or. de

Amendamentul 7
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că politica în materie 
de inovare trebuie coordonată cu alte 
politici UE şi naţionale (precum politica 
industrială, de mediu şi a 
consumatorilor), ţinând cont că 
abordările identificate ar trebui să fie 
suficient de flexibile pentru a fi adaptate 
la diferitele circumstanţe naţionale şi 
regionale;

Or. en

Amendamentul 8
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită statele membre să recurgă la 
proceduri de achiziţii publice pentru a 
stimula cererea de bunuri inovatoare, 
îmbunătăţind totodată calitatea serviciilor 
publice; subliniază că autorităţile 
contractante ar trebui să includă inovarea 
ca pe unul dintre obiectivele programelor 
lor de achiziţii;

5. invită statele membre să recurgă, alături 
de măsurile bazate pe ofertă, la proceduri 
de achiziţii publice pentru a stimula cererea 
de bunuri şi servicii inovatoare, 
îmbunătăţind totodată calitatea serviciilor 
publice; subliniază că autorităţile 
contractante ar trebui să includă inovarea 
ca pe unul dintre obiectivele programelor 
lor de achiziţii;

Or. de
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Amendamentul 9
Iliana Ivanova

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că inovarea este mai întâi
de toate o noutate care se adresează 
necesităţilor consumatorilor şi pieţei; 
invită, prin urmare, Comisia să asigure o 
mai bună recunoaştere a caracterului 
prioritar al cererilor consumatorilor ca 
forţă motrice a inovării;

Or. en

Amendamentul 10
Mitro Repo

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre să crească 
finanţarea acordată cercetării şi 
dezvoltării pentru a-şi atinge ţinta stabilită 
la Barcelona în 2002 de a cheltui 3 % din 
PIB pentru cercetare şi dezvoltare până în 
2010; subliniază importanţa finanţării 
cercetării şi a inovării în vremuri de criză 
economică, deoarece aceasta va 
îmbunătăţi crearea de locuri de muncă pe 
termen lung;

Or. en


