
PA\869521RO.doc PE467.030v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2011/2107(INI)

8.6.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la Cartea verde: De la provocări la oportunități: către crearea unui 
cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE
(2011/2107(INI))

Raportoare pentru aviz: Lara Comi



PE467.030v01-00 2/3 PA\869521RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\869521RO.doc 3/3 PE467.030v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

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

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;

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 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;

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;

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;

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

7. subliniază necesitatea de a garanta că schema beneficiază de mecanisme flexibile pentru a 
ține pasul cu viteza schimbărilor globale și pentru a permite actualizarea priorităților 
strategice;

8. solicită consolidarea rolului Centrului Comun de Cercetare (CCR) în calitate de furnizor 
intern de analize științifice și economice pentru politica de dezvoltare, în conformitate cu 
Strategia Europa 2020; este de părere că contribuția CCR la inovare în temeiul 
programului-cadru ar trebui să includă o cooperare consolidată cu industria.


