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Amendamentul 1
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că cercetarea și inovarea sunt 
cruciale pentru soluționarea problemelor 
globale și că cel mai eficient mod de 
abordare a inovării este la nivel regional;

1. consideră că cercetarea și inovarea sunt 
cruciale pentru soluționarea problemelor 
globale și că cel mai eficient mod de 
abordare a inovării este la nivel național, 
regional sau local;

Or. en

Amendamentul 2
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că cercetarea și inovarea sunt 
cruciale pentru soluționarea problemelor 
globale și că cel mai eficient mod de 
abordare a inovării este la nivel regional;

1. consideră că cercetarea și inovarea sunt 
cruciale pentru soluționarea problemelor 
globale și că inovarea poate fi abordată
într-un mod foarte eficient la nivel 
regional;

Or. de

Amendamentul 3
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că cercetarea și 
inovarea, în special în ceea ce privește 
dezvoltarea unui nivel scăzut sau zero al 
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emisiilor și economisirea energiei, au o 
importanță crucială pentru soluționarea 
problemelor globale precum schimbările 
climatice și securitatea aprovizionării cu 
energie, precum și pentru sporirea 
competitivității la nivel regional și local;

Or. el

Amendamentul 4
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să se asigure că viitorul 
Act pentru inovare va fi elaborat avându-
se în vedere consolidarea sinergiilor 
dintre fondurile structurale și 
programele-cadru pentru cercetare și 
inovare (PC7, PCI);

Or. en

Amendamentul 5
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că principalele oportunități 
de ordin practic pentru sinergii ar putea 
proveni din complementaritățile tematice 
dintre programe care se concentrează 
într-o mare măsură asupra tehnologiei 
sau asupra aspectului sectorial dezvoltate 
la nivel european, național și local;

Or. en
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Amendamentul 6
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază faptul că, la nivel regional, 
este nevoie de planificare pe termen lung 
pentru a se obține sinergii, de exemplu 
prin utilizarea unui instrument (cum ar fi 
PC7) ca activitate pregătitoare pentru o 
investiție mai mare în infrastructură 
(finanțată, de exemplu, din fondurile 
structurale);

Or. en

Amendamentul 7
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. invită Comisia să se asigure că 
programele operaționale regionale 
aferente fondurilor structurale alocă 
resurse suficiente sprijinirii și dezvoltării 
în continuare a „cadrelor strategice 
regionale pentru cercetare și inovare”;

Or. en

Amendamentul 8
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că impactul alocării acestor 
fonduri ar putea fi accentuat prin folosirea 
complementară a politicilor regionale, de 
cercetare și inovare și printr-o mai bună 
coordonare între acestea, atât la nivelul 
UE, cât și la nivel regional;

3. consideră că impactul alocării acestor 
fonduri ar putea fi accentuat prin folosirea 
complementară a politicilor regionale, de 
cercetare și inovare și printr-o mai bună 
coordonare între acestea, atât la nivelul 
UE, cât și la nivel regional și invită 
Comisia să acorde o atenție deosebită 
acestei coordonări;

Or. de

Amendamentul 9
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că impactul alocării acestor 
fonduri ar putea fi accentuat prin folosirea 
complementară a politicilor regionale, de 
cercetare și inovare și printr-o mai bună 
coordonare între acestea, atât la nivelul 
UE, cât și la nivel regional;

3. consideră că impactul alocării acestor 
fonduri ar putea fi accentuat prin folosirea 
complementară a politicilor de cercetare și 
inovare și printr-o mai bună coordonare 
între acestea la nivelul UE și la nivel 
național, regional și local;

Or. en

Amendamentul 10
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că impactul alocării acestor 
fonduri ar putea fi accentuat prin folosirea 
complementară a politicilor regionale, de 
cercetare și inovare și printr-o mai bună 
coordonare între acestea, atât la nivelul 

3. consideră că impactul alocării acestor 
fonduri ar putea fi accentuat prin folosirea 
complementară a politicilor regionale, de 
cercetare și inovare și printr-o mai bună 
coordonare între acestea, atât la nivelul 
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UE, cât și la nivel regional; UE, cât și la nivel regional și local;

Or. el

Amendamentul 11
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia ca, odată cu 
consolidarea sinergiilor, să simplifice 
birocrația aferentă programelor-cadru 
pentru cercetare (PC7) și inovare (PCI), 
pentru a spori efectele sinergiilor cu 
fondurile structurale;

Or. en

Amendamentul 12
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru pregătirea terenului 
în vederea unei cooperări transnaționale 
efective, în special elaborarea unor 
strategii regionale sau naționale coerente 
pentru a realiza sinergiile;

Or. en
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Amendamentul 13
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. își exprimă convingerea că 
angajamentul din partea liderilor politici 
este atât o condiție prealabilă necesară 
pentru coerența politicii de cercetare și 
inovare, cât și un instrument de 
consolidare a acesteia;

Or. en

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. consideră că stabilirea unui cadru 
politic strategic pentru cercetare și 
inovare contribuie la asigurarea coerenței 
dintre politicile individuale și obiectivele 
și prioritățile naționale pentru dezvoltare 
economică și socială;

Or. en

Amendamentul 15
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. consideră că procedurile de punere în 
aplicare și mecanismele de monitorizare 
ar trebui concepute astfel încât să asigure 
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posibilitatea de adaptare a politicilor în 
funcție de progres, de noi informații și de 
modificarea circumstanțelor;

Or. en

Amendamentul 16
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. consideră că o cultură administrativă 
care promovează cooperarea 
intersectorială și dialogul continuu dintre 
diferite comunități politice contribuie la 
consolidarea coerenței politice;

Or. en

Amendamentul 17
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 3f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. având în vedere faptul că există 
organisme responsabile cu punerea în 
aplicare a instrumentelor UE în cauză la 
diferite niveluri (supranațional, național 
și subnațional) și că acestea funcționează 
pe criterii diferite (de exemplu coeziune, 
respectiv excelență), consideră că 
garantarea unei coerențe politice reale 
constituie o provocare majoră, în special 
pe teren, acolo unde instrumentele UE se 
combină cu politicile naționale și 
regionale;
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Or. en

Amendamentul 18
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că diverse reguli, proceduri și 
practici împiedică în mod inutil punerea în 
aplicare eficientă a unor programe 
comunitare precum fondurile structurale, 
PC7 și PCI, recunoscând, totodată, că 
acestea diferă din punctul de vedere al 
scopului prioritar vizat, al mecanismului și 
al modului de administrare; solicită o 
abordare mai armonizată, o mai bună 
coordonare și un schimb sporit de 
informații între diferitele programe; solicită 
Comisiei să acționeze ca factor de facilitare 
și să ofere orientare comună privind 
oportunitățile comunitare de finanțare prin 
intermediul notelor informative ex ante;

4. consideră că diverse reguli, proceduri și 
practici împiedică în mod inutil punerea în 
aplicare eficientă a unor programe 
comunitare precum fondurile structurale, 
PC7 și PCI, recunoscând, totodată, că 
acestea diferă din punctul de vedere al 
scopului prioritar vizat, al mecanismului și 
al modului de administrare; solicită o 
abordare mai armonizată (în ceea ce 
privește normele de eligibilitate, costurile 
unitare standard, sumele forfetare etc.), o 
mai bună coordonare (a calendarelor 
pentru cererile de propuneri, a temelor și 
tipurilor acestora etc.) și un schimb sporit 
de informații între diferitele programe; 
consideră că este o nevoie clară de 
competențe tehnice sporite la nivel 
regional privind cererile de finanțare 
comunitară, procedurile administrative și 
financiare, administrarea fondurilor și 
ingineria financiară; în acest sens, 
solicită Comisiei să acționeze ca factor de 
facilitare și să ofere orientare comună 
privind oportunitățile de finanțare 
comunitară prin intermediul notelor 
informative ex ante;

Or. en

Amendamentul 19
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că diverse reguli, proceduri și 
practici împiedică în mod inutil punerea în 
aplicare eficientă a unor programe 
comunitare precum fondurile structurale, 
PC7 și PCI, recunoscând, totodată, că 
acestea diferă din punctul de vedere al 
scopului prioritar vizat, al mecanismului și 
al modului de administrare; solicită o 
abordare mai armonizată, o mai bună 
coordonare și un schimb sporit de 
informații între diferitele programe; solicită 
Comisiei să acționeze ca factor de facilitare 
și să ofere orientare comună privind 
oportunitățile comunitare de finanțare prin 
intermediul notelor informative ex ante;

4. consideră că diverse reguli, proceduri și 
practici pot împiedica în mod inutil 
punerea în aplicare eficientă a unor 
programe comunitare precum fondurile 
structurale, PC7 și PCI, recunoscând, 
totodată, că acestea diferă din punctul de 
vedere al scopului prioritar vizat, al 
mecanismului și al modului de 
administrare; solicită o mai bună 
coordonare și un schimb sporit de 
informații între diferitele programe; solicită 
Comisiei să acționeze ca factor de facilitare 
și să ofere orientare comună privind 
oportunitățile de finanțare comunitară prin 
intermediul notelor informative ex ante;

Or. en

Amendamentul 20
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei Europene să includă 
o analiză a interdependențelor în raport 
cu alte instrumente în cadrul studiilor de 
evaluare a fiecăruia dintre cele trei 
instrumente, pentru a putea oferi 
orientări comune;

Or. en

Amendamentul 21
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că realizarea sinergiilor 
potențiale, eliminarea lacunelor și 
evitarea suprapunerilor finanțărilor 
disponibile prin cele trei instrumente ale 
UE (fondurile structurale, PC7 și PCI) 
vor depinde de eficiența proceselor 
strategice de tip ascendent la nivel 
regional și/sau național (în funcție de 
mărimea și gradul de descentralizare ale 
statelor membre);

Or. en

Amendamentul 22
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. observă faptul că sinergiile reale din
punctul de vedere al beneficiarului direct 
al finanțării depind de capacitatea 
strategică și de organizare a 
beneficiarului de a combina forme de 
sprijin provenite de la diferite instrumente 
ale UE; invită actorii de la nivel regional 
să elaboreze strategii regionale care să 
poată facilita combinarea formelor de 
finanțare; solicită, prin urmare, Comisiei 
să analizeze posibilitatea de a oferi sprijin 
de specialitate suplimentar prin 
intermediul unui „manual de utilizare” , 
precum și metode pentru schimbul de 
bune practici;

Or. en
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Amendamentul 23
Silvia-Adriana Țicău

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. întrucât există un număr limitat de 
regiuni care au potențialul efectiv de a 
beneficia de sinergiile dintre programe, 
solicită Comisiei să intensifice analiza la 
nivel regional a potențialului și a nevoilor 
în materie de cercetare și inovare, în 
special prin îmbunătățirea datelor 
statistice și calitative disponibile;

Or. en

Amendamentul 24
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită autorităților regionale să 
valorifice mai eficient fondurile structurale, 
în scopul dezvoltării capacității de 
cercetare, cunoaștere și inovare în regiunile 
în cauză, oferindu-le posibilitatea de a 
participa la activități de cercetare și inovare 
în cadrul UE; încurajează regiunile să 
stabilească priorități privind cercetarea și 
dezvoltarea care să fie complementare 
celor ale PC7; 

5. solicită autorităților regionale să 
valorifice mai eficient fondurile structurale, 
în scopul dezvoltării capacității de 
cercetare, cunoaștere și inovare în regiunile 
în cauză, acordând o atenție deosebită 
inovațiilor ecologice, care vor deschide 
calea spre următoarea revoluție 
industrială, oferindu-le astfel regiunilor
posibilitatea de a participa la activități de 
cercetare și inovare în cadrul UE; 
încurajează regiunile să stabilească 
priorități privind cercetarea și dezvoltarea 
care să fie complementare celor ale PC7;

Or. de
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Amendamentul 25
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită autorităților regionale să 
valorifice mai eficient fondurile structurale, 
în scopul dezvoltării capacității de 
cercetare, cunoaștere și inovare în regiunile 
în cauză, oferindu-le posibilitatea de a 
participa la activități de cercetare și inovare 
în cadrul UE; încurajează regiunile să 
stabilească priorități privind cercetarea și 
dezvoltarea care să fie complementare 
celor ale PC7; 

5. solicită statelor membre și autorităților 
regionale sau locale să valorifice mai 
eficient fondurile structurale, în scopul 
dezvoltării capacității de cercetare, 
cunoaștere și inovare în regiunile în cauză, 
oferindu-le posibilitatea de a participa la 
activități de cercetare și inovare în cadrul 
UE; încurajează statele membre și, după 
caz, autoritățile regionale sau locale, să 
stabilească priorități privind cercetarea și 
dezvoltarea și, dacă este cazul, să se 
asigure că acestea sunt complementare 
celor ale PC7; 

Or. en

Amendamentul 26
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită autorităților regionale să 
valorifice mai eficient fondurile structurale, 
în scopul dezvoltării capacității de 
cercetare, cunoaștere și inovare în regiunile 
în cauză, oferindu-le posibilitatea de a 
participa la activități de cercetare și inovare 
în cadrul UE; încurajează regiunile să 
stabilească priorități privind cercetarea și 
dezvoltarea care să fie complementare 
celor ale PC7; 

5. solicită autorităților regionale să 
valorifice mai eficient fondurile structurale, 
în scopul dezvoltării capacității de 
cercetare, cunoaștere și inovare în regiunile 
în cauză, de exemplu prin intermediul 
creării unei infrastructuri pentru 
cercetare, oferindu-le acestora 
posibilitatea de a participa la activități de 
cercetare și inovare în cadrul UE; 
încurajează regiunile să stabilească 
priorități privind cercetarea și dezvoltarea 
care să fie complementare celor ale PC7; 

Or. en
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Amendamentul 27
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină o colaborare mai strânsă între 
punctele naționale de contact privind PC7, 
managerii programelor de cercetare și 
dezvoltare și agențiile regionale pentru 
inovare, astfel încât diferite aspecte sau 
etape ale proiectelor de cercetare și inovare 
să poată fi finanțate din surse diferite; 

6. sprijină o colaborare mai strânsă între 
punctele naționale de contact privind PC7, 
managerii programelor de cercetare și 
dezvoltare și agențiile regionale pentru 
inovare, astfel încât diferite aspecte sau 
etape ale proiectelor de cercetare și inovare 
să poată fi finanțate din surse diferite; 
recomandă consolidarea cooperării dintre 
Rețeaua întreprinderilor europene 
(Enterprise Europe Network) și 
autoritățile de administrare a fondurilor 
structurale, precum și stabilirea unei 
legături mai strânse între inițiativa de 
piață-pilot, platformele tehnologice și foile 
de parcurs tehnologice regionale;

Or. en

Amendamentul 28
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină o colaborare mai strânsă între 
punctele naționale de contact privind PC7, 
managerii programelor de cercetare și 
dezvoltare și agențiile regionale pentru 
inovare, astfel încât diferite aspecte sau 
etape ale proiectelor de cercetare și inovare 
să poată fi finanțate din surse diferite; 

6. sprijină o colaborare mai strânsă între 
punctele naționale de contact privind PC7, 
managerii programelor de cercetare și 
dezvoltare și agențiile pentru inovare, 
astfel încât diferite aspecte sau etape ale 
proiectelor de cercetare și inovare să poată 
fi finanțate din surse diferite; 

Or. en
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Amendamentul 29
Jorgo Chatzimarkakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că o abordare strategică 
clară, care să stimuleze parteneriatele 
regionale dintre mediul de afaceri, 
universități și institute de cercetare în 
domenii specifice (crearea grupărilor de 
activități), ar putea aduce beneficii 
inovării la nivel regional; în acest sens, 
atrage atenția asupra noilor Comunități 
ale cunoașterii și inovării create în cadrul 
Institutului european de inovare și 
tehnologie, care fac legătura între 
principalele grupări de activități regionale 
bazate pe cunoaștere din Europa;

Or. en

Amendamentul 30
Hermann Winkler, Angelika Niebler

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia notă de faptul că nu este permisă 
finanțarea mixtă între fondurile 
structurale și programele-cadru, iar acest 
lucru împiedică deseori regiunile să 
utilizeze finanțarea prin intermediul 
programelor-cadru în același timp cu cea 
din fondurile structurale; subliniază că 
instrumentele pot fi combinate numai 
pentru a acoperi activități complementare 
dar separate, fapt care de multe ori 
creează dificultăți beneficiarului;
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Or. en

Amendamentul 31
Reinhard Bütikofer

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să aloce mai 
multe finanțări din cadrul fondurilor 
structurale pentru cercetare și inovare, să 
consolideze capacitățile de cercetare, să 
sprijine grupurile de activități inovatoare și 
să dezvolte și să pună în aplicare strategii 
de inovare la nivel regional în colaborare 
cu sectorul privat;

7. solicită statelor membre să aloce mai 
multe finanțări din cadrul fondurilor 
structurale pentru cercetare și inovare, să 
consolideze capacitățile de cercetare, să 
sprijine grupurile de activități inovatoare, 
ținând seama de modelul de gestionare 
durabilă în domeniul inovării, și să 
dezvolte și să pună în aplicare strategii de 
inovare la nivel regional în colaborare cu 
sectorul privat.

Or. de

Amendamentul 32
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită statelor membre să aloce mai 
multe finanțări din cadrul fondurilor 
structurale pentru cercetare și inovare, să 
consolideze capacitățile de cercetare, să 
sprijine grupurile de activități inovatoare și 
să dezvolte și să pună în aplicare strategii 
de inovare la nivel regional în colaborare 
cu sectorul privat;

7. solicită statelor membre să aloce mai 
multe finanțări din cadrul fondurilor 
structurale pentru cercetare și inovare, să 
consolideze capacitățile de cercetare, să 
sprijine grupurile de activități inovatoare și 
să dezvolte și să pună în aplicare strategii 
de inovare în colaborare cu sectorul privat;

Or. en


