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Amendamentul 1
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că evoluția rapidă în direcția 
unei Uniuni a inovării și lansarea unui 
proiect-pilot în materie de inovare socială 
europeană ar avea un impact semnificativ 
asupra productivității și ar permite 
realizarea unei creșteri economice 
durabile, precum și crearea de locuri de 
muncă;

1. subliniază că progresul în direcția unei 
Uniuni a inovării, sprijinit de inițiative 
coordonate ale Comisiei și de un 
angajament ferm din partea statelor 
membre, va da naștere unor noi 
oportunități pentru întreprinderi, 
îndeosebi pentru IMM-urile inovatoare, 
sprijinind, de asemenea, într-o mare 
măsură crearea de locuri de muncă și
generând o nouă creștere economică 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 2

Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că evoluția rapidă în direcția 
unei Uniuni a inovării și lansarea unui 
proiect-pilot în materie de inovare socială 
europeană ar avea un impact semnificativ 
asupra productivității și ar permite 
realizarea unei creșteri economice 
durabile, precum și crearea de locuri de 
muncă;

1. subliniază că piața internă europeană 
contribuie într-o manieră pozitivă la 
punerea în aplicare a inovărilor și, prin 
urmare, la creșterea și crearea de locuri 
de muncă, prin încurajarea concurenței și 
creșterea potențialilor clienți ai 
produselor și serviciilor inovatoare; salută 
abordarea strategică vastă a Comisiei, 
care îmbină instrumentele bazate pe 
cerere și pe ofertă cu instrumente 
orizontale și sectoriale;

Or. de
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Amendamentul 3
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea plasării de către 
Comisie a preocupărilor cetățenilor în 
centrul Uniunii inovării și a inițierii de 
către aceasta a unui dialog deschis cu 
părțile interesate relevante care sprijină 
drepturile cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 4
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că cele trei procente din 
PIB care se vizează a fi alocate pentru 
domeniul cercetării și al dezvoltării sunt 
compuse dintr-o cotă de 2 % (cheltuieli 
private) și din una de 1 % (cheltuieli 
publice); constată că încă există lacune 
deosebite în domeniul cheltuielilor privind 
cercetarea privată, care nu pot fi depășite 
decât prin adaptarea mediului de 
reglementare pentru companii, inclusiv 
IMM-uri; sprijină, îndeosebi, activitatea 
Comisiei privind dezvoltarea unui nou 
indicator de referință pe baza 
performanțelor reale privind inovarea, 
întrucât acesta ar fi mult mai relevant 
decât evaluarea performanței pe baza 
numărului de obiective;

Or. en
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Amendamentul 5
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. salută intenția Comisiei de a 
îmbunătăți condițiile cadru în vederea 
susținerii întreprinderilor de a inova, 
îndeosebi cu privire la drepturile de 
proprietate intelectuală și la dezvoltarea 
brevetului UE;

Or. en

Amendamentul 6
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. subliniază faptul că standardizarea 
joacă, de asemenea, un rol în vederea 
promovării inovării și a sprijinirii IMM-
urilor pentru a asigura accesul acestora 
în cadrul noilor piețe; salută viitoarea 
propunere a Comisiei în acest sens și, 
îndeosebi, extinderea standardizării la 
servicii; 

Or. en

Amendamentul 7
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este convins că în cadrul unei Europe 
care se află într-o perioadă post-criză, 
orice strategie privind piața unică trebuie 
formulată astfel încât să promoveze 
coeziunea socială, să garanteze 
integritatea pieței și să promoveze 
inovarea; sprijină inițiativa Comisiei 
privind un proiect-pilot în materie de 
inovare socială europeană care 
garantează faptul că ideile inovatoare 
privind crearea de produse, servicii și 
modele de întreprinderi sunt strâns legate 
de nevoile sociale ale cetățenilor și ale 
consumatorilor UE și că, cel mai 
important, vin în întâmpinarea acestor 
nevoi;

Or. en

Amendamentul 8
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că inovarea și creativitatea 
sunt fundamentale în vederea redresării 
economice a Uniunii și că importanța 
transformării progreselor tehnologice și 
științifice ale Uniunii în noi bunuri și 
servicii nu poate fi subestimată; așteaptă 
alocarea de către Comisie a unei finanțări 
suficiente domeniului privind cercetarea 
și dezvoltarea în bugete succesive ale 
Uniunii astfel încât să garanteze o 
creștere economică durabilă, crearea de 
locuri de muncă, maximizarea 
beneficiilor sociale și avantajul 
concurențial de care Europa are nevoie 
pentru a surclasa alte economii mondiale 
majore; 
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Or. en

Amendamentul 9
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. sprijină entuziasmul Comisiei de a da 
un suflu nou proprietății intelectuale 
neglijate; consideră că o modalitate de
îndeplinire a acestui obiectiv ar putea fi 
prin crearea unor fonduri europene 
pentru brevete, care ar crea fonduri de 
brevete printr-un sistem de autorizații în 
beneficiul întreprinderilor europene, 
îndeosebi al IMM-urilor inovatoare;

Or. en

Amendamentul 10
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea ca IMM-urile și 
microîntreprinderile să aibă acces la 
finanțări în condiții rezonabile prin 
extinderea posibilității de a participa la 
diferite proiecte inovatoare; solicită 
Comisiei să ia măsurile necesare pentru a 
îmbunătăți funcționarea programelor de 
finanțare ale UE, recompensând 
întreprinderile care promovează proiecte 
inovatoare;

2. subliniază necesitatea unei creșteri 
rapide și ca IMM-urile să aibă acces la 
finanțări în condiții rezonabile prin 
garantarea disponibilității sistemelor de 
garanții pentru credite și a sistemelor de 
garanții pentru împrumut; întrevede 
necesitatea de promovare a programelor 
existente la nivel național și la nivelul UE 
și sprijină rolul important jucat de 
împrumuturile acordate de BEI IMM-
urilor; subliniază necesitatea de 
îmbunătățire a pieței europene de capital 
de risc prin crearea mai multor stimulente 
de investiții pentru investitorii privați, 
eliminând obstacolele care stau în calea 
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funcționării la nivel transfrontalier a 
fondurilor de capital de risc și facilitând 
listarea la bursa de valori a 
întreprinderilor inovatoare; solicită 
Comisiei să ia măsurile necesare pentru a 
îmbunătăți funcționarea programelor de 
finanțare ale UE, prin simplificarea 
procedurilor administrative complexe și 
prin sporirea fondurilor, îndeosebi pentru 
programul PCI;

Or. de

Amendamentul 11
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea ca IMM-urile și 
microîntreprinderile să aibă acces la 
finanțări în condiții rezonabile prin 
extinderea posibilității de a participa la 
diferite proiecte inovatoare; solicită 
Comisiei să ia măsurile necesare pentru a 
îmbunătăți funcționarea programelor de 
finanțare ale UE, recompensând 
întreprinderile care promovează proiecte
inovatoare;

2. subliniază necesitatea ca IMM-urile și 
microîntreprinderile să aibă acces la 
finanțări în condiții rezonabile prin 
extinderea posibilității de a participa la 
diferite proiecte inovatoare; solicită 
Comisiei să ia măsurile necesare pentru a 
îmbunătăți funcționarea programelor de 
finanțare ale UE, îndeosebi cu privire la 
selecționarea de întreprinderi adecvate, și 
să faciliteze accesul IMM-urilor și al 
microîntreprinderilor care adoptă 
abordări inovatoare;

Or. de

Amendamentul 12
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea ca IMM-urile și 
microîntreprinderile să aibă acces la 
finanțări în condiții rezonabile prin 
extinderea posibilității de a participa la 
diferite proiecte inovatoare; solicită 
Comisiei să ia măsurile necesare pentru a 
îmbunătăți funcționarea programelor de 
finanțare ale UE, recompensând 
întreprinderile care promovează proiecte 
inovatoare;

2. subliniază necesitatea de sporire, 
stimulare și protejare a finanțării 
cercetării, dezvoltării și inovării în UE; 
subliniază îndeosebi necesitatea ca IMM-
urile și microîntreprinderile să aibă acces la 
finanțări în condiții rezonabile prin 
extinderea posibilității de a participa la 
diferite proiecte inovatoare; solicită 
Comisiei să ia măsurile necesare pentru a 
îmbunătăți funcționarea programelor de 
finanțare ale UE, recompensând 
întreprinderile care promovează proiecte 
inovatoare; regretă îndeosebi lipsa 
finanțării instrumentelor fundamentale în 
vederea cercetării, inovării și dezvoltării 
care deja au fost adoptate, precum planul 
strategic european pentru tehnologiile 
energetice (Planul SET);

Or. en

Amendamentul 13
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă faptul că persoanele care dețin 
o diplomă de absolvire a unor studii 
superioare încă se mai confruntă cu 
obstacole privind libera circulație a 
lucrătorilor, precum probleme referitoare 
la portabilitatea pensiilor; subliniază 
necesitatea dezvoltării unui sistem care să 
încurajeze în mod activ mobilitatea 
cercetătorilor și a oamenilor de știință 
între universități europene și centre 
academice; subliniază faptul că un astfel 
de sistem ar stimula schimbul de 
cunoștințe și ar contribui într-o mare 
măsură la inovare și la asigurarea unei 
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economii europene bazate pe cunoaștere;

Or. en

Amendamentul 14
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită parteneriatul european pentru 
inovare în domeniul îmbătrânirii 
sănătoase și active să includă toate 
domeniile politice relevante la nivelul UE, 
îndeosebi pe cele cu privire la protecția 
consumatorilor și la informare, 
contribuind, prin urmare, în mod 
cuprinzător la obiectivul global al 
parteneriatului referitor la sprijinirea 
cetățenilor pentru ca, până în 2020, 
aceștia să aibă posibilitatea să trăiască 
mai mult într-un mod activ, independent 
și în condiții de bună sănătate;

Or. en

Amendamentul 15
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm realizarea unui plan de 
acțiune în materie de inovare ecologică 
axat pe IMM-urile și microîntreprinderile 
din zonele urbane și rurale, prin care 
acestea să angajeze tineri;

3. recunoaște că normele armonizate 
privind produsele de pe piața internă, de 
exemplu în domeniul inovării ecologice, 
reprezintă o precondiție importantă în 
vederea introducerii de produse 
inovatoare; solicită Comisiei ca, în cadrul 
evaluărilor acesteia privind impactul, să 
evalueze cu atenție impactul unei 
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armonizări suplimentare cu privire la 
inovarea ecologică asupra competitivității, 
a locurilor de muncă și a mediului și să 
țină cont de nevoile IMM-urilor;

Or. de

Amendamentul 16
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm realizarea unui plan de 
acțiune în materie de inovare ecologică 
axat pe IMM-urile și microîntreprinderile 
din zonele urbane și rurale, prin care 
acestea să angajeze tineri;

eliminat

Or. en

Amendamentul 17
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm realizarea unui plan de 
acțiune în materie de inovare ecologică 
axat pe IMM-urile și microîntreprinderile 
din zonele urbane și rurale, prin care 
acestea să angajeze tineri;

3. sprijină ferm realizarea unui plan de 
acțiune în materie de inovare ecologică 
axat pe IMM-urile și microîntreprinderile 
din zonele urbane și rurale, prin care 
acestea să angajeze tineri; subliniază 
faptul că inovarea tehnologică ecologică 
oferă oportunitatea de a accelera trecerea 
către o economie durabilă și promovează 
crearea de locuri de muncă, și că niște 
standarde sociale, de mediu și privind 
protecția consumatorilor înalte vor 
încuraja întreprinderile în acest sens;
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Or. en

Amendamentul 18
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm realizarea unui plan de 
acțiune în materie de inovare ecologică 
axat pe IMM-urile și microîntreprinderile 
din zonele urbane și rurale, prin care 
acestea să angajeze tineri;

3. sprijină ferm realizarea unui plan de 
acțiune în materie de inovare ecologică 
axat pe IMM-urile și microîntreprinderile 
din zonele urbane precum și din cele rurale
și izolate, prin care întreprinderile ar fi 
implicate în mod pozitiv de către sectorul 
public în dezvoltarea de soluții inovatoare 
privind furnizarea de servicii publice;

Or. en

Amendamentul 19
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină ferm realizarea unui plan de 
acțiune în materie de inovare ecologică 
axat pe IMM-urile și microîntreprinderile 
din zonele urbane și rurale, prin care 
acestea să angajeze tineri;

3. îndeamnă Comisia ca, în vederea 
elaborării versiunii finale a Actului 
privind piața unică, să țină cont de 
integrarea unei strategii pentru crearea 
unei piețe unice durabile în temeiul 
articolului 11 din TFUE prin dezvoltarea 
unei economii ecologice, favorabile 
incluziunii, cu emisii reduse de carbon și 
bazate pe cunoaștere, incluzând măsuri de 
sporire a cercetării și dezvoltării și a 
inovării în tehnologii ecologice;

Or. en
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Amendamentul 20
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a programelor de cercetare și de 
inovare ale UE pentru a extinde 
posibilitatea întreprinderilor de a participa 
la proiectele finanțate de UE;

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a programelor de cercetare și de 
inovare ale UE pentru a extinde 
posibilitatea întreprinderilor de a participa 
la proiectele finanțate de UE; subliniază 
necesitatea de consolidare a capacității 
IMM-urilor cu privire la elaborarea de 
proiecte și de propuneri, inclusiv cu 
privire la asistență tehnică și la programe 
educaționale adecvate;

Or. en

Amendamentul 21
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a programelor de cercetare și de 
inovare ale UE pentru a extinde 
posibilitatea întreprinderilor de a 
participa la proiectele finanțate de UE;

4. subliniază importanța simplificării 
programelor de cercetare și de inovare ale 
UE și a diminuării birocrației în cazul 
procedurilor de solicitare a finanțării 
pentru a stimula într-o mai mare măsură 
întreprinderile să participe la proiectele 
finanțate de UE;

Or. de

Amendamentul 22
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a programelor de cercetare și de 
inovare ale UE pentru a extinde 
posibilitatea întreprinderilor de a participa 
la proiectele finanțate de UE;

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a programelor de cercetare și de 
inovare ale UE pentru a extinde 
posibilitatea întreprinderilor de a participa 
la proiectele finanțate de UE; constată că 
niște proceduri simplificate vor garanta 
utilizarea efectivă și eficientă a finanțării 
publice și vor evita risipirea resurselor pe 
norme complexe, poveri administrative și 
controale exagerate;

Or. en

Amendamentul 23
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a programelor de cercetare și de 
inovare ale UE pentru a extinde 
posibilitatea întreprinderilor de a participa
la proiectele finanțate de UE;

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a procedurilor administrative de 
aplicare la programele de cercetare și de 
inovare ale UE pentru a extinde 
posibilitatea participării întreprinderilor la 
proiectele finanțate de UE;

Or. en

Amendamentul 24
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a programelor de cercetare și de 
inovare ale UE pentru a extinde 

4. subliniază importanța simplificării 
accelerate a programelor de cercetare și de 
inovare ale UE, acolo unde acest lucru 
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posibilitatea întreprinderilor de a participa
la proiectele finanțate de UE;

este necesar, și a sporirii accesului
întreprinderilor la proiectele finanțate de 
UE, care ar trebui privite ca împrumuturi 
ce trebuie rambursate în caz de succes;

Or. nl

Amendamentul 25
Mitro Repo

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța unui brevet 
comunitar care să funcționeze bine în 
vederea realizării unei piețe unice pentru 
cercetare și inovare, precum și importanța 
standardizării în vederea dezvoltării de 
produse inovatoare;

Or. en

Amendamentul 26
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța unor surse 
alternative de finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare implicate în 
cercetare și dezvoltare, îndeosebi în 
vederea finanțării de proiecte care vizează 
să aducă pe piață rezultatele cercetării și 
ale dezvoltării în colaborare cu 
universități și centre academice; sprijină 
îndeosebi crearea de instrumente de 
capital de risc la nivelul întregii Europe, 
reunind investițiile publice cu cele private, 
în vederea creării unui mediu de 
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finanțare mai eficient pentru IMM-urile 
inovatoare și care înregistrează o creștere 
sporită și încurajează Comisia să 
colaboreze cu organisme specializate ale 
BEI, ale FEI și ale statelor membre în 
vederea continuării acestor eforturi care 
constituie o prioritate;

Or. en

Amendamentul 27
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să sprijine eforturile 
sectorului public de a adopta metode 
inovatoare, utilizând tehnologii și 
proceduri noi și difuzând bune practici în 
materie de administrație publică prin care 
să se reducă birocrația și să se adopte 
politici orientate asupra cetățenilor;

5. solicită Comisiei să sprijine eforturile 
sectorului public de a adopta metode 
inovatoare, utilizând tehnologii și 
proceduri noi, de exemplu în domeniul 
serviciilor administrative online, și 
difuzând bune practici în materie de 
administrație publică prin care să se reducă 
birocrația și să se adopte politici orientate 
asupra cetățenilor;

Or. de

Amendamentul 28
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să sprijine eforturile 
sectorului public de a adopta metode 
inovatoare, utilizând tehnologii și 
proceduri noi și difuzând bune practici în 
materie de administrație publică prin care 
să se reducă birocrația și să se adopte

5. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine eforturile sectorului public de a 
adopta metode inovatoare privind serviciile 
administrative online precum e-sănătate 
și e-achiziții, și încurajează administrațiile 
publice să utilizeze la capacitate maximă 
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politici orientate asupra cetățenilor; noile tehnologii și proceduri și să difuzeze 
aceste bune practici în materie de 
administrație publică pentru a reduce
birocrația și pentru a adopta politici 
orientate asupra cetățenilor și asupra 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 29
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să sprijine eforturile 
sectorului public de a adopta metode 
inovatoare, utilizând tehnologii și 
proceduri noi și difuzând bune practici în 
materie de administrație publică prin care 
să se reducă birocrația și să se adopte 
politici orientate asupra cetățenilor;

5. solicită Comisiei să sprijine eforturile 
sectorului public de a adopta metode 
inovatoare și să lanseze noul program de 
cercetare privind inovarea în sectorul 
public în intervalul de timp preconizat în 
vederea identificării celor mai bune
tehnologii și proceduri și a difuzării de 
bune practici în materie de administrație 
publică prin care să se reducă birocrația și 
să se adopte politici orientate asupra 
cetățenilor;

Or. it

Amendamentul 30
Mitro Repo

Proiect de aviz
Punctul 5 – subpunctul 1(nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază importanța sectorului public în 
vederea stabilirii unui exemplu privind 
promovarea achizițiilor electronice 
transfrontaliere publice și consolidarea 
încrederii publice în piața digitală 
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internă;

Or. en

Amendamentul 31
Heide Rühle

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE; în particular, 
invită Comisia să clarifice normele 
aplicabile și să permită autorităților 
contractante de la toate nivelurile să utilizeze 
efectiv procedura achizițiilor înainte de 
comercializare;

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE; în particular, 
invită Comisia să clarifice normele 
aplicabile și să permită autorităților 
contractante de la toate nivelurile să utilizeze 
efectiv procedura achizițiilor înainte de 
comercializare; solicită, de asemenea, 
Comisiei și statelor membre să încurajeze 
includerea criteriilor sociale, ecologice, 
inovatoare și ale comerțului echitabil în 
domeniul achizițiilor publice;

Or. en

Amendamentul 32
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE; în particular, 
invită Comisia să clarifice normele 
aplicabile și să permită autorităților 
contractante de la toate nivelurile să utilizeze 
efectiv procedura achizițiilor înainte de 

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a
strategiei de inovare a UE; în particular, 
invită Comisia, ca parte a revizuirii 
generale a cadrului juridic privind 
achizițiile publice, să clarifice și să 
simplifice normele aplicabile și să permită 
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comercializare; autorităților contractante de la toate 
nivelurile să utilizeze efectiv procedura 
achizițiilor înainte de comercializare;

Or. en

Amendamentul 33
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE; în particular, 
invită Comisia să clarifice normele 
aplicabile și să permită autorităților 
contractante de la toate nivelurile să 
utilizeze efectiv procedura achizițiilor 
înainte de comercializare;

6. consideră că există un potențial 
neutilizat semnificativ în vederea 
promovării inovării prin intermediul 
achizițiilor publice; în consecință, invită 
Comisia și statele membre să încurajeze 
practica e-achizițiilor și, îndeosebi, 
introducerea achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE; subliniază 
faptul că IMM-urile ar trebui să se 
implice mai activ în cadrul procesului de 
identificare a unor soluții noi și 
inovatoare pentru furnizarea de servicii 
publice, inclusiv de servicii sociale și 
ecologice; în particular, invită Comisia să 
simplifice normele privind ajutoarele de 
stat și achizițiile publice aplicabile, și, 
dacă este cazul, să introducă o flexibilitate 
sporită a acestora, pentru a permite
autorităților contractante să utilizeze într-o 
mai mare măsură procedura achizițiilor 
înainte de comercializare ca instrument de 
sprijinire a inovației;

Or. en
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Amendamentul 34
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE; în particular, 
invită Comisia să clarifice normele 
aplicabile și să permită autorităților
contractante de la toate nivelurile să 
utilizeze efectiv procedura achizițiilor 
înainte de comercializare;

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE; în particular, 
invită Comisia să clarifice normele 
aplicabile și să sprijine autoritățile
contractante să utilizeze într-un mod mai 
transparent procedura achizițiilor înainte de 
comercializare, fără a aduce prejudicii 
normelor privind concurența aflate în 
vigoare;

Or. de

Amendamentul 35
Amalia Sartori, Catherine Soullie

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. invită Comisia și statele membre să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE; în particular, 
invită Comisia să clarifice normele 
aplicabile și să permită autorităților 
contractante de la toate nivelurile să 
utilizeze efectiv procedura achizițiilor 
înainte de comercializare;

6. invită Comisia, statele membre și 
autoritățile locale și regionale să 
încurajeze practica achizițiilor înainte de 
comercializare, inclusiv a achizițiilor 
comune și electronice, acordând totodată 
o atenție sporită respectării normelor de
protecție a datelor, ca parte integrantă a 
strategiei de inovare a UE și îndeosebi a 
achizițiilor legate de parteneriatele în 
domeniul inovării; în particular, invită 
Comisia să clarifice normele aplicabile prin 
furnizarea de orientări care să permită 
autorităților publice de la toate nivelurile să 
utilizeze în mod optim procedura achizițiilor 
înainte de comercializare;
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Or. it

Amendamentul 36
Mitro Repo

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia Europeană să 
prezinte propuneri legislative necesare în 
vederea creării, până în 2015, a unei piețe 
unice digitale care să funcționeze la 
capacitate maximă, întrucât acest fapt ar 
îmbunătăți în mod semnificativ condițiile 
cadru pentru inovare; subliniază faptul că 
inițiativele trebuie să fie ambițioase 
îndeosebi în domenii fundamentale 
precum drepturile de autor, taxele pentru 
copiile private, comerțul electronic, 
inclusiv politica de protecție a 
consumatorilor privind comerțul 
electronic, și utilizarea informațiilor din 
sectorul public;

Or. en

Amendamentul 37
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. susține cu fermitate Programul UE de 
cercetare și inovare pentru întreprinderile 
mici (SBIR) al Comisiei în vederea 
identificării problemelor în materie de 
tehnologie din cadrul sectorului public și 
a finanțării de proiecte de cercetare și 
dezvoltare cu scopul de a elabora noi 
soluții atât la problemele deja existente, 
cât și la cele care vor apărea ulterior, și 
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solicită Comisiei să acorde prioritate 
maximă acestei chestiuni;

Or. en

Amendamentul 38
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
lanseze o strategie și un dialog deschis 
menit să abordeze problema prețurilor 
ridicate, în special la bunurile și serviciile 
de bază, de pe piața internă și să sprijine 
produsele inovatoare la prețuri accesibile 
fără să submineze salariile.

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
lanseze o strategie și un dialog deschis
menit să abordeze problema prețurilor 
ridicate, în special la bunurile și serviciile 
de bază, de pe piața internă și să sprijine 
produsele inovatoare la prețuri accesibile 
fără să submineze salariile.

7. invită Comisia și statele membre să 
adopte un plan de acțiune menit să 
abordeze problema prețurilor ridicate, în 
special la bunurile și serviciile de bază, de 
pe piața internă și să sprijine produsele 
inovatoare la prețuri accesibile fără să 
submineze salariile.

Or. de
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Amendamentul 40
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
lanseze o strategie și un dialog deschis 
menit să abordeze problema prețurilor 
ridicate, în special la bunurile și serviciile 
de bază, de pe piața internă și să sprijine 
produsele inovatoare la prețuri accesibile 
fără să submineze salariile.

7. invită Comisia și statele membre să 
plaseze realizarea pieței unice, inclusiv 
măsurile de promovare a unei piețe unice 
digitale, în centrul politicii inovării, 
întrucât acest fapt va genera prețuri mai 
competitive pentru consumatori, va 
sprijini dezvoltarea de produse inovatoare, 
va promova crearea de locuri de muncă în 
cadrul UE și va genera noi oportunități de 
creștere în cadrul piețelor-pilot.

Or. en

Amendamentul 41
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
lanseze o strategie și un dialog deschis 
menit să abordeze problema prețurilor 
ridicate, în special la bunurile și serviciile 
de bază, de pe piața internă și să sprijine 
produsele inovatoare la prețuri accesibile 
fără să submineze salariile.

eliminat

Or. de

Amendamentul 42
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 7 
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
lanseze o strategie și un dialog deschis 
menit să abordeze problema prețurilor 
ridicate, în special la bunurile și serviciile 
de bază, de pe piața internă și să sprijine 
produsele inovatoare la prețuri accesibile
fără să submineze salariile.

7. invită Comisia și statele membre să 
lanseze o strategie și un dialog deschis 
menit să abordeze problema prețurilor 
ridicate, în special la bunurile și serviciile 
de bază, de pe piața internă și să sprijine 
produsele, serviciile și modelele de 
întreprinderi inovatoare la prețuri 
accesibile, în vederea îmbunătățirii 
competitivității Uniunii Europene.

Or. nl

Amendamentul 43
Catherine Soullie

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că trebuie sporită 
finanțarea publică în favoarea inovării; 
prin urmare, invită Comisia să 
revizuiască normele aplicabile ajutoarelor 
de stat, inclusiv prin sporirea flexibilității 
limitei de 50 % privind cofinanțarea 
publică.

Or. en

Amendamentul 44
Morten Løkkegaard

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. identifică o lipsă a accesului la 
finanțare al întreprinderilor nou 
înființate; prin urmare, invită Comisia să 
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examineze posibilitățile de creare a unui 
fond european de capital de risc în 
măsură să investească în procesul de 
„validare de concepte” aflat în stadiu 
incipient și în dezvoltarea întreprinderilor 
înainte de a aloca investiții comerciale.

Or. en

Amendamentul 45
Constance Le Grip, Amalia Sartori, Catherine Soullie, Damien Abad

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită statelor membre să își 
modernizeze sistemele de educație; 
încurajează sporirea consultării și 
încheierea de parteneriate mai strânse 
între întreprinderi și universități în 
vederea garantării faptului că aptitudinile 
dobândite pe parcursul studiilor 
corespund într-o măsură cât mai mare 
cerințelor diferitelor sectoare ale 
economiei; subliniază faptul că este 
importantă sporirea atractivității 
instituțiilor europene de învățământ 
superior pentru cercetători și, în acest 
scop, sprijină asigurarea unui caracter 
permanent sistemului de burse europene 
„Marie Curie”, întrucât acesta joacă un 
rol fundamental în vederea încurajării 
mobilității cercetătorilor în cadrul 
Uniunii Europene.

Or. fr

Amendamentul 46
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază necesitatea de accelerare și 
de modernizare a standardizării în 
vederea facilitării interoperabilității și a 
promovării inovării în cadrul piețelor 
globale care înregistrează o ascensiune 
rapidă.

Or. en

Amendamentul 47
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor membre să 
adopte de îndată brevetul comunitar și 
sistemul european jurisdicțional pentru 
brevete în cadrul procedurii de cooperare 
consolidate.

Or. de

Amendamentul 48
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. salută inițiativa promisă de Comisie 
privind accelerarea și modernizarea 
adoptării de standarde europene, 
îndeosebi modificările necesare în 
vederea unei dinamici speciale a 
sectorului TIC și un acces sporit al IMM-
urilor la standarde.
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Or. de

Amendamentul 49
Catherine Soullie, Amalia Sartori, Constance Le Grip, Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. insistă cu privire la importanța de a 
dobândi, până în 2014, un Spațiu 
european de cercetare care să funcționeze 
cât mai bine, prin stabilirea unei structuri 
de guvernare globale, prin alinierea 
progresivă la programele naționale, prin 
raționalizarea normelor de gestionare și 
prin sporirea mobilității transfrontaliere a 
cercetătorilor.

Or. en


