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Amendamentul 1
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită promovarea de către cadrul 
strategic comun a coordonării între 
programele de cercetare și inovare și 
fondurile de coeziune;

1. solicită promovarea de către cadrul 
strategic comun a coordonării între 
programele de cercetare și inovare și 
fondurile de coeziune; consideră că o 
coerență între cadrul strategic comun și 
politica industrială are, de asemenea, o 
importanță deosebită;

Or. en

Amendamentul 2
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită promovarea de către cadrul 
strategic comun a coordonării între 

programele de cercetare și inovare și 

fondurile de coeziune;

1. solicită promovarea de către cadrul 
strategic comun a coordonării între 

programele de cercetare și inovare și 

fondurile de coeziune, fără privarea de 
resurse a celor din urmă;

Or. el

Amendamentul 3
Louis Grech, Sylvana Rapti
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită promovarea de către cadrul 
strategic comun a coordonării între 
programele de cercetare și inovare și 
fondurile de coeziune;

1. consideră că, în ceea ce privește 
cercetarea și inovarea, Uniunea 
Europeană se află în urma economiilor 
mai mari ca SUA și Japonia, precum și în 
urma economii emergente foarte mari, 
precum China; prin urmare, este 
încurajator faptul că se propune de către 
Comisie un cadru strategic comun care ar 
trebui să asigure că fondurile UE pentru 
cercetare și inovare sunt utilizate în mod 
eficient; consideră că o abordare mai 
integrată este necesară pentru a dezvolta 
în continuare educația, cercetarea și 
inovarea și pentru a atinge obiectivul de a 
investi 3 % din PIB în cercetare și 
dezvoltare; solicită promovarea de către 
cadrul strategic comun a coordonării între 
programele de cercetare și inovare și 
fondurile de coeziune, fără a aduce 
atingere totuși resurselor alocate 
fondurilor;

Or. en

Amendamentul 4
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că sinergia dintre 

administraţiile naţionale (la toate 
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nivelurile), universităţi și centrele de 

cercetare, companii, întreprinderi mici și 

mijlocii și societatea civilă este esențială 

pentru adaptarea cu succes a cercetării la 
nevoile societății;

Or. el

Amendamentul 5
Louis Grech, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este convins că investițiile în 
cercetare, inovare și educație sunt 
elemente-cheie pentru realizarea unei 
economii sociale de piață foarte 
competitive în Europa; susține că 
relansarea pieței unice ar trebui să 
deschidă noi orizonturi în domeniul 
cercetării și inovării, cu accent pe 
cunoaștere și tehnologie, care reprezintă 
forța motoare pentru viitoarea dezvoltare 
economică a unei societăți competitive, 
bazată pe servicii;

Or. en
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Amendamentul 6
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază rolul pe care îl poate juca 

standardizarea în promovarea cercetării și 

a inovaţiei, contribuind la competitivitate 

și oferind o mai mare siguranţă 

consumatorilor; prin urmare solicită ca 
importanța acordată standardizării să 
reprezinte unul dintre criteriile de 
evaluare a proiectelor;

Or. el

Amendamentul 7
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că inovarea și creativitatea 
sunt esențiale pentru redresarea 
economică și că importanța transformării 
descoperirilor științifice și tehnologice ale 
Uniunii în bunuri și servicii noi nu poate 
fi subestimată; se așteaptă ca fonduri 
suficiente să fie alocate și ca noi investiții 
să fie realizate cu scopul de a crea o 
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adevărată piață unică pentru cunoaștere, 
care să atragă întreprinderile și 
antreprenorii care susțin inovarea, care 
să creeze noi locuri de muncă cu înaltă 
valoare adăugată și care să abordeze 
provocările societale majore;

Or. en

Amendamentul 8
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanţa creării unor reţele 

de excelenţă și integrarea politicilor UE și 

a strategiilor iniţiate de statele membre, 

prin întărirea rolului guvernelor regionale 
și locale;

2. subliniază importanța creării unor rețele 
de excelență și integrarea politicilor UE și 
a strategiilor inițiate de statele membre, 
prin întărirea rolului guvernelor regionale 
și locale; consideră că punerea în comun 
a resurselor financiare ale statelor 
membre alocate cercetării și inovării ar 
aduce o mai mare valoare adăugată în 
ceea ce privește rezultatele, și anume prin 
deschiderea de noi oportunități de 
finanțare a proiectelor strategice mari;

Or. en

Amendamentul 9
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanţa creării unor reţele 

de excelenţă și integrarea politicilor UE și 

a strategiilor iniţiate de statele membre, 

prin întărirea rolului guvernelor regionale 
și locale;

2. subliniază importanța creării unor rețele 
de excelență și integrarea, unde este cazul, 
a politicilor UE și a strategiilor inițiate de 
statele membre, prin întărirea rolului 
guvernelor regionale și locale;

Or. en

Amendamentul 10
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este preocupat de faptul că sarcinile 
administrative generate de normele 
actuale, conduc la lipsa de atractivitate a 
programelor de cercetare și inovare ale 
UE pentru universități, centre de 
cercetare și industrie, și mai ales pentru 
IMM-uri; subliniază necesitatea unui 
echilibru între controlul cheltuielilor și 
birocrația generată de acesta; invită 
Comisia să analizeze posibilitățile de 
simplificare suplimentară a procedurilor 
și de introducere a unor obligații de 
raportare mai puțin stricte, pentru a 
atinge acest echilibru;
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Or. en

Amendamentul 11
Lara Comi, Ashley Fox, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită un cadru strategic comun 
pentru începerea procedurii de 
simplificare administrativă prin 
dezvoltarea unui set mai standardizat de 
reguli care să acopere toți participanții la 
programele de cercetare și inovare ale 
UE; este de acord cu Comisia că 
standardele europene sunt un pas 
important pentru aducerea pe piață a 
rezultatelor cercetării și pentru validarea 
tehnologiilor, precum și că acestea pot 
juca un rol-cheie numai în cazul în care 
țin pasul cu dezvoltarea de tehnologii și 
cu ciclurile de dezvoltare de produse, mai 
rapide ca niciodată;

Or. en

Amendamentul 12
Louis Grech, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, în vederea asigurării 
competitivității europene la nivel mondial, 
sunt necesare îmbunătățiri urgente pentru 
a rezolva problemele restante, cum ar fi 
drepturile de proprietate intelectuală și, în 
special, brevetul comunitar, 
standardizarea europeană, achizițiile 
publice și accesul la finanțare privată, 
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printre altele;

Or. en

Amendamentul 13
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important să se 
promoveze crearea de parteneriate public-

privat; solicită simplificarea iniţiativelor 

tehnologice comune pentru a evita 

concentrarea unei mari cantităţi de resurse 

financiare într-un număr mic de proiecte și 
solicită simplificarea normelor privind 
ajutoarele de stat prin mecanisme de tipul 
admiterii tacite și prin exceptările pe 
categorii, pentru a evita încetinirea 
procesului de inovare din cauza lungimii 
proceselor;

3. subliniază că este important să se 
promoveze crearea de parteneriate public-
privat; solicită simplificarea inițiativelor 
tehnologice comune pentru a evita 
concentrarea unei mari cantități de resurse 
financiare într-un număr mic de proiecte și 
solicită revizuirea normelor privind 
ajutoarele de stat pentru a evita încetinirea 
procesului de inovare din cauza lungimii 
proceselor;

Or. en

Amendamentul 14
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important să se 
promoveze crearea de parteneriate public-

3. subliniază că este important să se 
promoveze crearea de parteneriate public-
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privat; solicită simplificarea iniţiativelor 

tehnologice comune pentru a evita 

concentrarea unei mari cantităţi de resurse 

financiare într-un număr mic de proiecte și 

solicită simplificarea normelor privind 
ajutoarele de stat prin mecanisme de tipul 

admiterii tacite și prin exceptările pe 

categorii, pentru a evita încetinirea 
procesului de inovare din cauza lungimii 
proceselor;

privat; solicită simplificarea inițiativelor 
tehnologice comune pentru a evita 
concentrarea unei mari cantități de resurse 
financiare într-un număr mic de proiecte și 
solicită simplificarea normelor privind 
ajutoarele de stat prin exceptările pe 
categorii, pentru a evita încetinirea 
procesului de inovare din cauza lungimii 
proceselor;

(fiind insuficient de clară, noțiunea de 
admitere tacită poate să creeze 
incertitudine juridică.)

Or. fr

Amendamentul 15
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este important să se 
promoveze crearea de parteneriate public-

33. subliniază că este important să se 
promoveze crearea de parteneriate public-
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privat; solicită simplificarea iniţiativelor 

tehnologice comune pentru a evita 

concentrarea unei mari cantităţi de resurse 

financiare într-un număr mic de proiecte și 

solicită simplificarea normelor privind 
ajutoarele de stat prin mecanisme de tipul 

admiterii tacite și prin exceptările pe 

categorii, pentru a evita încetinirea 
procesului de inovare din cauza lungimii 
proceselor;

privat; solicită simplificarea iniţiativelor 

tehnologice comune pentru a evita 

concentrarea unei mari cantităţi de resurse 

financiare într-un număr mic de proiecte și 

solicită simplificarea normelor privind 

ajutoarele de stat cu transparenţă totală și

prin proceduri eficiente, nebirocratice de 
monitorizare, pentru a evita încetinirea
procesului de inovare din cauza lungimii 
proceselor; 

Or. el

Amendamentul 16
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că este important să se 
promoveze inovarea în cadrul achizițiilor 
publice, în special prin dezvoltarea 
achizițiilor înainte de comercializare, 
garantând în același timp respectarea de 
către autoritățile contractante a 
confidențialității soluțiilor inovatoare, în 
special în ceea ce privește know-how-ul, 
prezentate de întreprinderile ofertante; în 
acest sens, face apel la o politică activă în 



AM\869524RO.doc 13/29 PE467.031v01-00

RO

materie de susținere și formare, precum și 
la securitatea juridică a autorităților 
publice care doresc să aleagă soluții 
inovatoare;

Or. fr

Amendamentul 17
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3a(nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră esențială revizuirea 
normelor privind achizițiile publice, astfel 

încât acestea să promoveze acţiunile 

inovatoare și IMM-urile; în acest context, 
ia act de rolul pe care îl poate juca 
achiziția înainte de comercializare în 

procesul de consolidare a inovaţiei;

Or. el

Amendamentul 18
Lara Comi, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Bușoi, Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită creșterea puterii de cumpărare 
din sectorul public pentru a stimula 
inovarea prin achiziții publice, inclusiv 
prin achiziții înainte de comercializare, 
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care pot permite autorităților publice să 
partajeze riscurile și beneficiile cu 
furnizorii, fără a implica ajutorul de stat;

Or. en

Amendamentul 19
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să realizeze un 
audit financiar asupra priorităților 
bugetului UE pentru următorul cadru 
financiar și să acorde prioritate 
proiectelor europene care pot genera 
valoare adăugată, capabile să consolideze 
competitivitatea UE și integrarea în 
domeniile de cercetare, cunoaștere și 
inovare;

Or. en

Amendamentul 20
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3b(nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că finanțarea prin 
intermediul cadrului strategic comun 
contribuie la dezvoltarea unei Europe cu 

valoare adăugată și pentru aceasta, 

solicită utilizarea instrumentelor de 
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finanţare inovatoare, precum 

euroobligaţiunile pentru punerea în 

aplicare a programelor europene de 
cercetare sau a proiectelor inovatoare 
care vor avea un impact pozitiv asupra 
economiei reale, stimulând 
competitivitatea, dezvoltarea, ocuparea 

forţei de muncă, dar și coeziunea 

economică, socială și teritorială; 

Or. el

Amendamentul 21
Lara Comi, Ashley Fox, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază necesitatea ca drepturile de 
proprietate intelectuală să garanteze un 
echilibru între exploatarea și transferul de 
tehnologie și accesul la rezultatele 
științifice și diseminarea rapidă a 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 22
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. își exprimă convingerea că în ceea ce 
privește cheltuielile publice alocate 
cercetării, acestea trebuie să fie supuse 
evaluării calitative, ca etapă din 
calcularea cheltuielilor publice, atunci 
când sunt evaluate obiectivele financiare 
pe termen mediu;

Or. el

Amendamentul 23
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare IMM-
urilor conduse de tineri și femei de 

afaceri, recompensând crearea de reţele 

sau grupuri;

4. subliniază faptul că sunt necesare 
măsuri suplimentare pentru a sprijini 
activitățile de cercetare ale IMM-urilor și 
pentru a facilita participarea acestora la 
programele UE de cercetare și inovare;
consideră că Comisia ar trebui să 
încurajeze în continuare crearea de rețele 
sau grupuri și să faciliteze, în acest sens, 
schimbul de bune practice între statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 24
Ashley Fox

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare IMM-
urilor conduse de tineri și femei de 
afaceri, recompensând crearea de rețele 
sau grupuri;

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare IMM-
urilor, recompensând crearea de rețele sau 
grupuri;

Or. en

Amendamentul 25
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare IMM-
urilor conduse de tineri și femei de afaceri, 
recompensând crearea de rețele sau 
grupuri;

4. consideră că Comisia ar trebui să 
îmbunătățească accesul la finanțare și să
aloce o cotă din bugetul pentru cercetare 
IMM-urilor conduse de tineri și femei de 
afaceri, recompensând crearea de rețele sau 
grupuri;

Or. en

Amendamentul 26
Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare IMM-

urilor conduse de tineri și femei de afaceri, 

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare IMM-

urilor conduse de tineri și femei de afaceri, 
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recompensând crearea de reţele sau 

grupuri;

recompensând crearea de reţele sau grupuri 

și că statele membre trebuie să se asigure 

că informațiile ajung la IMM-uri prin 
orice mijloace posibile;

Or. el

Amendamentul 27
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare IMM-
urilor conduse de tineri și femei de afaceri, 
recompensând crearea de rețele sau 
grupuri;

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare actorilor 
mici, instituțiilor de cercetare mici, 
întreprinderilor mici și 
microîntreprinderilor de cercetare și
IMM-urilor conduse de tineri și femei de 
afaceri, recompensând crearea de rețele sau 
grupuri;

Or. en

Amendamentul 28
Louis Grech, Sylvana Rapti

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că Comisia ar trebui să aloce o 
cotă din bugetul pentru cercetare IMM-
urilor conduse de tineri și femei de afaceri, 

4. reiterează faptul că există în continuare 
numeroase IMM-uri care nu desfășoară 
activități de cercetare sau desfășoară 
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recompensând crearea de rețele sau 
grupuri;

activități de cercetare minime, prin 
urmare, consideră că Comisia Europeană 
și statele membre ar trebui să recunoască 
importanța IMM-urilor în stimularea 
inovării în Europa prin simplificarea în 
continuare a programelor de cercetare și 
inovare, prin elaborarea de norme și 
proceduri mai standardizate și prin 
sporirea accesibilității programelor de 
cercetare pentru toate tipurile de 
întreprinderi mici și de microîntreprinderi 
din cadrul UE; consideră că Comisia ar 
trebui să aloce o cotă din bugetul pentru 
cercetare IMM-urilor conduse de tineri și 
femei de afaceri, recompensând crearea de 
rețele sau grupuri;

Or. en

Amendamentul 29
Lara Comi, Sylvana Rapti, Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită testarea noilor modalităţi de 

finanţare de tipul bonurilor valorice pentru 

inovare la nivelul UE, care să le permită 
întreprinderilor să cheltuiască aceste 
resurse direct în cadrul centrelor de 
cercetare acreditate;

5. solicită testarea noilor modalități de 
finanțare de tipul bonurilor valorice pentru 
inovare la nivelul UE, care să le permită 
întreprinderilor să cheltuiască aceste 
resurse direct în cadrul centrelor de 
cercetare acreditate; aceste bonuri valorice 
nu ar trebui să facă obiectul unui raport 
privind costurile, deoarece utilizarea 
acestora va fi autorizată de centrele unde 
sunt cheltuite; acreditarea centrelor ar 
putea fi realizată pe bază națională sau 
regională și ar putea fi validată de către 
un organism european, cum ar fi JRC;

Or. en
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Amendamentul 30
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că trebuie să se acorde 
ajutor întreprinderilor noi inovatoare 
pentru depunerea brevetelor, în special în 
cadrul instituirii brevetului comunitar;

Or. fr

Amendamentul 31
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă recompensarea participării la 
proiecte a fondurilor de capital de risc și a 
actorilor extra-UE;

6. recomandă recompensarea participării la 
proiecte a fondurilor de capital de risc și a 
actorilor extra-UE; consideră că 
investițiile fondurilor de capital de risc în 
faza incipientă a proiectelor de validare a 
conceptului ar trebui încurajate;

Or. en

Amendamentul 32
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a garanta că 
schema beneficiază de mecanisme flexibile 

7. subliniază necesitatea de a simplifica 
procedurile și de a garanta că schema 
beneficiază de mecanisme flexibile pentru 
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pentru a ţine pasul cu viteza schimbărilor 

globale și pentru a permite actualizarea 

priorităţilor strategice;

a ţine pasul cu viteza schimbărilor globale 

și pentru a permite actualizarea priorităţilor 

strategice;

Or. en

Amendamentul 33
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază importanța unui 
parteneriat între universități, institute de 
cercetare și industrie, cu scopul de a 
concentra proiectele de cercetare și 
inovare asupra proiectelor relevante și de 
a facilita asimilarea acestora de către 
piață;

Or. en

Amendamentul 34
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. luând în considerare faptul că UE este 
cea mai mare piață din lume și că 
economia mondială se bazează tot mai 
mult pe cunoaștere, diferitele instrumente 
ale UE pentru cercetare și inovare ar 
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trebui să se adapteze în mod constant și să 
răspundă evoluțiilor pieței, ținând seama 
de perspectiva consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 35
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază importanța îmbunătățirii 
mobilității cercetătorilor, și anume prin 
facilitarea recunoașterii reciproce a 
calificărilor profesionale cu scopul de a 
crea un spațiu european de cercetare 
veritabil;

Or. en

Amendamentul 36
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. reamintește faptul că investițiile în 
inovare nu au sens decât dacă soluțiile și 
mărcile sunt protejate în mod 
corespunzător, atât la nivel 
intracomunitar, cât și la nivel 
extracomunitar; solicită, în acest sens, ca 
politica de cooperare vamală și politica de 
informare a consumatorilor să fie 
dezvoltate și mai bine dotate cu resurse 
umane și mijloace materiale.

Or. fr
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Amendamentul 37
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. regretă faptul că profesioniștii din 
mediul academic se confruntă în 
continuare cu obstacole în ceea ce 
privește libera circulație a lucrătorilor, 
cum ar fi problemele privind 
portabilitatea pensiilor; subliniază 
necesitatea de a dezvolta un sistem care 
încurajează în mod activ mobilitatea 
cercetătorilor și a oamenilor de știință 
între universitățile europene și centrele 
academice; subliniază faptul că acest 
lucru ar stimula schimbul de cunoștințe și 
ar fi extrem de benefic pentru inovare și 
pentru apariția unei economii europene 
bazate pe cunoaștere;

Or. en

Amendamentul 38
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită ca măsurile de consolidare a 
capacităților, cum ar fi programul privind 
potențialul de cercetare, să fie extinse 
pentru ca regiunile cu o reprezentare 
scăzută la nivelul C&D, precum și 
regiunile slab dezvoltate din punct de 
vedere economic sau regiunile îndepărtate 
ori periferice ale UE să fie eligibile;

Or. en
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Amendamentul 39
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. propune să se găsească de către 
Comisie criterii concrete de măsurare a 
performanței inovării și a progresului 
înregistrat de diversele instrumente de 
cercetare și inovare ale UE; consideră că 
îmbunătățirea diseminării informațiilor și 
a rezultatelor obținute de diferite 
programe și proiecte de finanțare este 
necesară pentru a îmbunătăți înțelegerea 
procesului de inovare și pentru a reduce 
decalajul dintre cetățenii europeni și 
dezvoltarea științifică și tehnologică;

Or. en

Amendamentul 40
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. salută intenția Comisiei de a 
îmbunătăți condițiile-cadru pentru 
inovarea mediului de afaceri, în special în 
ceea ce privește drepturile de proprietate 
intelectuală, precum și adoptarea 
brevetului comunitar;

Or. en

Amendamentul 41
Kyriacos Triantaphyllides
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Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită simplificarea și raționalizarea 
normelor și a procedurilor în cadrul SEC, 
având în vedere existența numeroaselor 
instrumente;

Or. en

Amendamentul 42
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. consideră că există un mare potențial 
neexploatat în ceea ce privește 
promovarea inovării prin intermediul 
achizițiilor publice; în consecință, invită 
Comisia și statele membre să încurajeze 
utilizarea achizițiilor publice electronice 
și, în special, adoptarea achizițiilor 
înainte de comercializare ca parte 
integrantă a dezvoltării cadrului strategic 
comun pentru finanțarea cercetării și a 
inovării în UE; subliniază faptul că IMM-
urile ar trebui să fie mai activ implicate în 
procesul de elaborare de soluții noi și 
inovatoare pentru furnizarea de servicii 
publice, inclusiv servicii sociale și de 
mediu; în special, invită Comisia să 
simplifice și, dacă este necesar, să asigure 
o flexibilitate mai mare normelor 
relevante privind ajutorul de stat și 
achizițiile publice, care să permită 
autorităților contractante să utilizeze mai 
eficient achizițiile înainte de
comercializare ca instrument pentru 
sprijinirea cercetării și a inovării;

Or. en
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Amendamentul 43
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 8c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. consideră că viitoarele programe de 
finanțare a cercetării și a inovării ar 
trebui să pună accentul pe activitățile de 
inovare, inclusiv pe inovarea 
netehnologică;

Or. en

Amendamentul 44
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8d. recomandă ca Institutul European de 
Tehnologie să fie pe deplin integrat în 
cadrul strategic comun, în scopul de a 
crea un centru european de excelență 
pentru întreprinderi și industrie, care să 
poată concura cu actorii din mediul 
academic de la nivel mondial în cultivarea 
și promovarea competitivității și a 
abilităților de inovare ale UE, abordând 
totodată exodul creierelor, atrăgând 
talentele internaționale, precum și 
investind în economia bazată pe 
cunoaștere;

Or. en

Amendamentul 45
Ashley Fox, Malcolm Harbour
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Proiect de aviz
Punctul 8e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8e. reamintește faptul că obiectivul de a 
investi 3 % din PIB în C&D este compus 
dintr-o cotă de 2 % (investiții private) și 
dintr-o cotă de 1 % (cheltuieli publice); 
constată că există în continuare anumite 
deficiențe în domeniul cheltuielilor de 
cercetare din mediul privat, care pot fi 
depășite doar prin adaptarea mediului de 
reglementare pentru întreprinderi, 
inclusiv pentru IMM-uri; sprijină, în 
special, activitatea Comisiei în ceea ce 
privește dezvoltarea unui nou indicator 
principal, bazat pe furnizarea de servicii 
de inovare, întrucât acesta ar avea mai 
mult un rol informativ decât un rol de 
măsurare a performanței în funcție de 
obiectivele numerice;

Or. en

Amendamentul 46
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8f. subliniază necesitatea de a consolida, 
stimula și asigura finanțarea cercetării, a 
dezvoltării și a inovării în UE; subliniază 
în special necesitatea ca IMM-urile și 
microîntreprinderile să aibă acces la o 
finanțare rezonabilă prin extinderea 
domeniului de aplicare pentru 
participarea la diverse proiecte 
inovatoare; îndeamnă Comisia să ia 
măsurile adecvate pentru a îmbunătăți 
funcționarea programelor de finanțare 
ale UE prin recompensarea 
întreprinderilor care promovează proiecte 



PE467.031v01-00 28/29 AM\869524RO.doc

RO

inovatoare; regretă, în special, lipsa de 
finanțare pentru instrumentele esențiale 
pentru cercetare, inovare și dezvoltare, 
care au fost deja adoptate, cum ar fi 
Planul strategic european privind 
tehnologiile energetice (Planul SET);

Or. en

Amendamentul 47
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8g. subliniază importanța surselor 
alternative de finanțare pentru 
întreprinderile inovatoare angajate în 
cercetare și dezvoltare, în special pentru 
finanțarea proiectelor care vizează să 
aducă rezultatele C&D pe piață în 
colaborare cu universitățile și centrele 
academice; sprijină în special crearea de 
instrumente paneuropene de capital de 
risc care să reunească investițiile publice 
și private pentru a crea un mediu de 
finanțare mai eficient pentru IMM-uri 
inovatoare și cu creștere economică mare 
și încurajează Comisia să colaboreze cu 
BEI, FEI și cu organismele specializate 
ale statelor membre pentru a trata această 
chestiune în mod prioritar;

Or. en

Amendamentul 48
Ashley Fox, Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 8h (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8h. salută programul UE de cercetare 
pentru inovare adresat întreprinderilor 
mici (SBIR), în vederea identificării 
provocărilor tehnologice din sectorul 
public și salută finanțarea proiectelor 
C&D pentru a găsi soluții noi atât la 
probleme vechi, cât și la cele emergente.

Or. en


