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Amendamentul 159
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou) după subtitlul 3 „Simplificarea, defragmentarea, finanțarea și 
standardizarea” 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că costurile de 
oportunitate importante sunt asociate 
sectoarelor mai tradiționale de cheltuieli 
ale UE și evidențiază nevoia de aliniere a 
priorităților strategice ale UE 2020 cu 
politica bugetară; prin urmare, solicită 
alocarea unei părți mai mari din bugetul 
UE domeniului inovării și al cercetării și 
dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 160
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou) după subtitlul 3 „Simplificarea, defragmentarea, finanțarea și 
standardizarea” 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază cuantumul comparativ 
redus al bugetului UE pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare,  în comparație cu 
bugetele statelor membre care reprezintă 
cea mai mare parte a finanțării pentru 
cercetarea publică; prin urmare, solicită 
ca un mai mare accent să fie pus pe 
instrumentele de finanțare cu efect 
stimulator asupra cheltuielilor naționale 
în domeniul cercetării, asupra investițiilor 
private și finanțării din partea BEI, 
pentru promovarea coordonării 
eforturilor și stimularea investițiilor în 
vederea atingerii obiectivelor europene;
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Amendamentul 161
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Comisia să creeze un sistem 
simplu și accesibil de accelerare a inovării, 
să se concentreze asupra marilor provocări 
sociale și să împiedice în mod activ 
fragmentarea și birocrația;

13. invită Comisia să combine regimurile 
existente de ajutor și structurile de sprijin 
în vederea orientării către un sistem 
simplu și accesibil de accelerare a inovării, 
să se concentreze asupra marilor provocări 
sociale și să împiedice în mod activ 
fragmentarea și birocrația;

Or. en

Amendamentul 162
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să creeze un „ghișeu 
unic” în cooperare cu statele membre, și 
anume, un ghișeu pentru servicii unde toate 
părțile interesate (în special micile firme 
inovatoare) - inclusiv administrațiile locale 
și regionale - pot solicita sprijin financiar 
sau pot fi puse în legătură cu potențiali 
parteneri;

14. invită Comisia să creeze un „ghișeu 
unic” în cooperare cu statele membre, și 
anume, un ghișeu pentru servicii unde toate 
părțile interesate (în special micile firme 
inovatoare) - inclusiv administrațiile locale 
și regionale - pot solicita sprijin financiar 
sau pot fi puse în legătură cu potențiali 
parteneri; în această privință, modelul 
PCN existent pentru PC7 funcționează în 
condiții bune și ar trebui folosit ca model 
pentru noile facilități aferente altor 
programe de finanțare;

Or. en
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Amendamentul 163
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să creeze un „ghișeu 
unic” în cooperare cu statele membre, și 
anume, un ghișeu pentru servicii unde toate 
părțile interesate (în special micile firme 
inovatoare) - inclusiv administrațiile locale
și regionale - pot solicita sprijin financiar 
sau pot fi puse în legătură cu potențiali 
parteneri;

14. invită Comisia să analizeze serviciile 
de consultanță existente, precum și 
opțiunea creării unui „ghișeu unic” în 
cooperare cu statele membre, și anume, un 
ghișeu pentru servicii unde toate părțile 
interesate (în special micile firme 
inovatoare) - inclusiv administrațiile locale 
și regionale - pot solicita sprijin financiar 
sau pot fi puse în legătură cu potențiali 
parteneri;

Or. en

Amendamentul 164
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia să creeze un „ghișeu 
unic” în cooperare cu statele membre, și 
anume, un ghișeu pentru servicii unde toate 
părțile interesate (în special micile firme 
inovatoare) - inclusiv administrațiile locale 
și regionale - pot solicita sprijin financiar 
sau pot fi puse în legătură cu potențiali 
parteneri;

14. invită Comisia să creeze un „ghișeu 
unic” în cooperare cu statele membre, și 
anume, un ghișeu pentru servicii unde toate 
părțile interesate (în special firme 
inovatoare, de nivel mic și mediu) -
inclusiv administrațiile locale și regionale -
pot solicita informații și sprijin financiar 
sau pot fi puse în legătură cu potențiali 
parteneri;

Or. el
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Amendamentul 165
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază nevoia de susținere a 
IMM-urilor încă din prima etapă a 
procesului de inovare și până la sfârșit, 
astfel încât acestea să poată inova și să 
poată participa la programele europene de 
sprijin;

Or. en

Amendamentul 166
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. este în favoarea strategiilor de 
internaționalizare a clusterelor 
(grupurilor), axate pe stabilirea sistemelor 
adecvate de sprijin și orientare pentru 
IMM-uri;

Or. fr

Amendamentul 167
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază nevoia ca respectivele 
clustere europene să  devină mai vizibile 
și să fie mai eficiente în comunicarea 
succeselor și a rezultatelor lor; consideră 
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că o platformă de servicii ar trebui 
înființată pentru IMM-urile inovatoare 
sub forma unei rețele între clustere, 
reunind diverse clustere și parcuri 
tehnologice din Europa și din lume (de 
exemplu, în zona Mării Mediterane);

Or. fr

Amendamentul 168
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații 
organizate în cadrul schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii; 
se alătură Consiliului în solicitarea unui 
nou echilibru între încredere și control, și 
între asumarea riscurilor și evitarea lor;

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou echilibru 
între încredere și control, și între asumarea 
riscurilor și evitarea lor;

Or. ro

Amendamentul 169
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou echilibru 
între încredere și control, și între asumarea 
riscurilor și evitarea lor;

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să susțină 
inovarea, nu în ultimul rând prin 
intermediul finanțării structurale și a 
unor părți din fondurile politicii agricole 
comune, precum și veniturile din licitații 
organizate în cadrul schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii; se 
alătură Consiliului în solicitarea unui nou 
echilibru între încredere și control, și între 
asumarea riscurilor și evitarea lor, 
recunoscând, în același timp, faptul că 
cercetarea și inovarea reprezintă activități 
cu un grad sporit de risc și fără garanții 
în ceea ce privește obținerea de rezultate 
pozitive;

Or. el

Amendamentul 170
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă o metodă
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 

15. invită Comisia să introducă un cadru 
politic unic cu norme uniforme și rate de 
rambursare pentru categorii similare de 
actori, să creeze sinergii și să fuzioneze 
programele de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
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CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou echilibru 
între încredere și control, și între asumarea 
riscurilor și evitarea lor;

cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțarea structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate 
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou echilibru 
între încredere și control, și între asumarea 
riscurilor și evitarea lor;

Or. en

Amendamentul 171
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune,
precum și veniturile din licitații organizate 
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou echilibru 
între încredere și control, și între asumarea 
riscurilor și evitarea lor;

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțarea structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune; 
reamintește statelor membre că trebuie să 
își respecte angajamentul de a aloca 50 % 
din veniturile obținute în cadrul schemei 
de comercializare a certificatelor de emisii 
pentru finanțarea acțiunilor vizând clima, 
inclusiv a proiectelor de inovare; se 
alătură Consiliului în solicitarea unui nou 
echilibru între încredere și control, și între 
asumarea riscurilor și evitarea lor;
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Or. en

Amendamentul 172
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate 
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou echilibru 
între încredere și control, și între asumarea 
riscurilor și evitarea lor;

15. invită Comisia să introducă un cadru 
politic unic cu norme uniforme, care să 
determine o metodă mai bună de finanțare 
a inovării, prin crearea de sinergii și 
fuzionarea programelor de finanțare a 
cercetării, dezvoltării și inovării (C&D&I) 
acolo unde este posibil, de exemplu PC 
(programele-cadru), inițiativele tehnologice 
comune, CIP, programele comune, 
Institutul European de Inovare și 
Tehnologie și planul strategic european 
pentru tehnologiile energetice, și să 
direcționeze către inovare finanțarea
structurală și părți din fondurile politicii 
agricole comune, precum și veniturile din 
licitații organizate în cadrul schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii; se 
alătură Consiliului în solicitarea unui nou 
echilibru între încredere și control, și între 
asumarea riscurilor și evitarea lor;

Or. en

Amendamentul 173
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
încurajarea unei implicări mai mari a 
sectorului financiar și prin crearea de 
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dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou echilibru 
între încredere și control, și între asumarea 
riscurilor și evitarea lor;

sinergii și fuzionarea programelor de 
finanțare a cercetării, dezvoltării și inovării 
(C&D&I) acolo unde este posibil, de 
exemplu PC (programele-cadru), 
inițiativele tehnologice comune, CIP, 
programele comune, Institutul European de 
Inovare și Tehnologie și planul strategic 
european pentru tehnologiile energetice, și 
să direcționeze către inovare finanțarea
structurală și părți din fondurile politicii 
agricole comune, precum și veniturile din 
licitații organizate în cadrul schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii; se 
alătură Consiliului în solicitarea unui nou 
echilibru între încredere și control, și între 
asumarea riscurilor și evitarea lor;

Or. en

Amendamentul 174
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate 
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou
echilibru între încredere și control, și între 
asumarea riscurilor și evitarea lor;

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțarea structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui echilibru mai 
bun între încredere și control, și între 
asumarea riscurilor și evitarea lor;
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Or. da

Amendamentul 175
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii; se alătură 
Consiliului în solicitarea unui nou 
echilibru între încredere și control, și 
între asumarea riscurilor și evitarea lor;

15. invită Comisia să introducă o metodă 
mai bună de finanțare a inovării, prin 
crearea de sinergii și fuzionarea 
programelor de finanțare a cercetării, 
dezvoltării și inovării (C&D&I) acolo unde 
este posibil, de exemplu PC (programele-
cadru), inițiativele tehnologice comune, 
CIP, programele comune, Institutul 
European de Inovare și Tehnologie și 
planul strategic european pentru 
tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțarea structurală și părți 
din fondurile politicii agricole comune, 
precum și veniturile din licitații organizate 
în cadrul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii;

Or. en

Amendamentul 176
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, 
Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. se alătură Consiliului în solicitarea 
unui nou echilibru între încredere și 
control, și între asumarea riscurilor și 
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evitarea acestora;

Or. en

Amendamentul 177
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. atrage atenția asupra faptului că 
participanții la procesul de inovare sunt 
confruntați cu proceduri și criterii de 
eligibilitate care diferă atât între 
programele europene, cât și între acestea 
și programele naționale, ceea ce 
înseamnă birocrație, costuri mari, 
pierdere de timp și de oportunități; solicită 
Comisiei și statelor membre un 
angajament comun pentru un proces de 
simplificare și convergență a procedurilor 
de selecție și a criteriilor de eligibilitate 
utilizate în spațiul european de cercetare 
și inovare;  

Or. ro

Amendamentul 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei Europene să 
prezinte Parlamentului European o 
evaluare externă a instrumentelor de 
inovare create în cadrul celui de Al 
șaptelea program-cadru, cum ar fi 
platformele tehnologice și ITC, evaluare 
care să conțină activități, solicitări, 
proiecte de inovare și rezultate (dacă 
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există), precum și contribuția economică 
obținută din fonduri publice și private;

Or. en

Amendamentul 179
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reiterează nevoia unei creșteri 
semnificative a nivelului investițiilor în 
cercetare, dezvoltare și inovare, atât la 
nivel public, cât și privat, astfel încât 
industria UE să rămână un lider 
tehnologic și să își mențină caracterul 
competitiv global în domenii precum 
transporturile și eficiența energetică; în 
plus, o finanțare publică sporită pentru 
domeniul cercetării, dezvoltării și inovării 
este necesară pentru stimularea 
investițiilor private;

Or. en

Amendamentul 180
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca viitorul program-cadru să 
încurajeze utilizarea optimă a rezultatelor 
cercetărilor, corelându-le cu procesul de 
inovare prin extinderea sferei de acțiune a 
finanțării de proiecte, astfel încât să 
cuprindă etapele demonstrative și de 
prototip;
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Or. es

Amendamentul 181
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța unei mai bune 
asistențe în cadrul punerii în aplicare a 
politicilor și programelor care 
consolidează sinergiile din lanțul 
cercetare și infrastructuri de dezvoltare –
inovare – crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 182
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. recomandă modificarea mandatului 
BEI pentru a permite ca împrumuturile și 
participațiile să poată finanța proiecte de 
inovare și cercetare cu un grad sporit de 
risc și aflate în legătură directă cu piața;

Or. en

Amendamentul 183
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază faptul că acea cultură de 
evitare a riscurilor răspândită printre 
autoritățile publice, care rezultă din 
importanța considerabilă acordată 
auditurilor și controalelor, constituie un 
obstacol în calea inovării; subliniază 
nevoia de a crea o cultură a învățării, a 
asumării de riscuri și a asumării 
responsabilității și de apropriere a 
reformelor în administrațiile publice și în 
rândul publicului în general;

Or. en

Amendamentul 184
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. simplificarea, din punct de vedere 
administrativ și financiar, a procedurilor 
de finanțare publică, în special în 
programele-cadru ale UE, reprezintă o 
condiție prealabilă obligatorie pentru 
stabilitate, certitudine juridică a 
participanților și, prin urmare, pentru o 
mai mare participare la nivelul industriei;

Or. en

Amendamentul 185
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. solicită Comisiei, statelor membre și 
regiunilor să stabilească indicatori și 
metode comune de evaluare pentru a 
obține un impact măsurabil al politicilor 
lor de inovare și al instrumentelor 
folosite, pe termen mediu și lung;

Or. en

Amendamentul 186
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. reiterează faptul că programele-
cadru ar trebui să sprijine în continuare 
cercetarea colaborativă în cadrul 
industriei, întrucât aceasta stimulează 
fondurile industriale și are un impact 
pozitiv asupra creării de inovații 
productive pe piața unică;

Or. en

Amendamentul 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită menținerea unei baze ferme de 
excelență în cercetarea de bază, care să se 
fundamenteze pe succesul Consiliului 
European pentru Cercetare;

16. solicită menținerea unei baze ferme de 
excelență în cercetarea de bază, care să se 
fundamenteze pe succesul Consiliului 
European pentru Cercetare și menține o 
bază solidă pentru inovarea și cercetarea 
științifică aplicată, prin crearea unei 
agenții de tipul CEC pentru inovare și 
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cercetare aplicată, reunind structurile
existente în mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 188
Marian-Jean Marinescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază faptul că ar trebui pus un 
mai mare accent pe asigurarea 
introducerii pe piață și a comercializării 
produselor inovatoare; prin urmare, 
instrumentele financiare adecvate trebuie 
să fie disponibile pentru a sprijini 
introducerea de tehnologii de succes pe 
piața UE;

Or. en

Amendamentul 189
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să stabilească relații mai 
strânse între instrumentele de finanțare și 
instrumentele de inovare legate de cerere,
cum ar fi inițiativa în favoarea piețelor-
pilot;

17. invită Comisia să stabilească relații mai 
strânse între instrumentele de finanțare și 
instrumentele de inovare legate de cerere și 
să asigure susținere pentru companiile 
debutante care au nevoie de un acces 
rapid pe piețele internaționale sau ale UE;

Or. en
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Amendamentul 190
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Comisia să stabilească relații mai 
strânse între instrumentele de finanțare și 
instrumentele de inovare legate de cerere, 
cum ar fi inițiativa în favoarea piețelor-
pilot;

17. invită Comisia să stabilească relații mai 
strânse între instrumentele de finanțare și 
instrumentele de inovare legate de cerere, 
cum ar fi inițiativa în favoarea piețelor-
pilot; susține instrumentele care vizează 
într-un mod mai direct IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 191
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța programelor 
de doctorat pentru inovarea europeană și 
propune dezvoltarea unui cadru european 
pentru programele de doctorat care să 
încurajeze învățarea pe toata durata vieții 
și implicarea întreprinderilor în 
susținerea, promovarea și utilizarea 
rezultatelor cercetării; solicită statelor 
membre eliminarea oricăror bariere 
legislative sau administrative care ar 
putea limita accesul celor interesați la 
programele de doctorat;   

Or. ro

Amendamentul 192
Paul Rübig, António Fernando Correia De Campos, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază faptul că, pentru a crea o 
autentică Uniune a inovării până în 2020 
și pentru a finaliza Spațiul European de 
Cercetare până în 2014, Uniunea 
Europeană are nevoie de infrastructuri de 
cercetare paneuropene, precum proiectele 
vizând infrastructura de cercetare în 
cadrul științelor medicale și biologice 
(BMS RI); subliniază prin urmare că 
elaborarea unor mecanisme adecvate de 
finanțare pentru implementarea lor 
durabilă va fi de importanță primordială;

Or. en

Amendamentul 193
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită Comisia să ia în considerare 
programele multifond pentru statele 
membre și regiunile care doresc să le 
utilizeze; consideră că acest lucru ar 
contribui la funcționarea mai integrată și 
mai flexibilă și ar spori eficacitatea între 
diferitele fonduri (fondurile structurale și 
Programele-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare);

Or. en

Amendamentul 194
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. evidențiază legătura fundamentală 
dintre inovare și piață; consideră că un 
instrument financiar ar trebui introdus 
pentru a promova finanțarea de proiecte 
derulate de IMM-urile inovatoare, care 
folosesc tehnologii generice esențiale în 
vederea aplicării directe a acestora pe 
piață, cu scopul abordării marilor 
provocări societale (îmbătrânirea 
populației, sănătatea etc.);

Or. fr

Amendamentul 195
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază nevoia de susținere a unei 
arhitecturi financiare compozite, precum 
și a dezvoltării de noi mecanisme 
financiare, combinând, de asemenea, 
instrumente automate și instrumente pe 
bază de subvenții, în vederea încurajării 
investițiilor necesare pentru atingerea 
obiectivelor strategice de cercetare și 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 196
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. salută propunerea Comisiei de a 
elibera, până în 2014, credite care să 
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contribuie la creșterea și consolidarea 
finanțării din surse private, necesară 
promovării inovării în Europa;

Or. el

Amendamentul 197
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul17b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. propune crearea unui program de 
finanțare nespecific pentru a acoperi toate 
zonele vizate de inovare, finanțarea fiind 
rezervată proiectelor cu obiective 
originale sau care nu au fost prevăzute în 
acțiunile finanțate din programul-cadru 
pentru competitivitate și inovare; 
consideră că acest program ar trebui să 
finanțeze proiecte care sunt prezentate de 
întreprinderi și/sau de clustere și care 
asigură Uniunii Europene un avantaj 
competitiv la nivel internațional, grație 
punerii rapide în aplicare de proiecte-
pilot;

Or. fr

Amendamentul 198
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să extindă 
mecanismul instituit cu succes de BEI 
privind finanțarea riscurilor partajate 
(RSFF) prin intensificarea garanțiilor 
disponibile, oferind o sumă suplimentară 
de 500 de milioane de euro în 2011, 

18. îndeamnă Comisia să extindă 
mecanismul instituit cu succes de BEI 
privind finanțarea riscurilor partajate 
(RSFF) prin furnizarea de credite și 
garanții pentru companiile private sau 
instituțiile publice cu un profil de risc 
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crescând finanțarea actuală de la 1 miliard 
de euro la 5 miliarde de euro după 2013 și 
diversificând componenta de risc;

financiar mai ridicat în ceea ce privește 
activitățile acestora din domeniul 
cercetare-dezvoltare-inovare, prin 
intensificarea garanțiilor disponibile, 
oferind o sumă suplimentară de 500 de 
milioane de euro în 2011, crescând 
finanțarea actuală de la 1 miliard de euro la 
5 miliarde de euro după 2013 și 
diversificând tipul de structuri de 
partajare a riscurilor în vederea asigurării 
unui acces mai bun la finanțare pentru 
întreprinderi, în special pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 199

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să extindă 
mecanismul instituit cu succes de BEI 
privind finanțarea riscurilor partajate 
(RSFF) prin intensificarea garanțiilor 
disponibile, oferind o sumă suplimentară 
de 500 de milioane de euro în 2011, 
crescând finanțarea actuală de la 1 miliard 
de euro la 5 miliarde de euro după 2013 și 
diversificând componenta de risc;

18. îndeamnă Comisia să extindă 
mecanismul instituit cu succes de BEI 
privind finanțarea riscurilor partajate 
(RSFF) prin intensificarea garanțiilor 
disponibile și prin creșterea factorului de 
garantare a riscurilor, oferind o sumă 
suplimentară de 500 de milioane de euro în 
2011, crescând finanțarea actuală de la 1 
miliard de euro la 5 miliarde de euro după 
2013 și diversificând componenta de risc;

Or. en

Amendamentul 200
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 18 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. îndeamnă Comisia să extindă 
mecanismul instituit cu succes de BEI 
privind finanțarea riscurilor partajate 
(RSFF) prin intensificarea garanțiilor 
disponibile, oferind o sumă suplimentară 
de 500 de milioane de euro în 2011, 
crescând finanțarea actuală de la 1 miliard 
de euro la 5 miliarde de euro după 2013 și 
diversificând componenta de risc;

18. îndeamnă Comisia să extindă 
mecanismul instituit cu succes de BEI 
privind finanțarea riscurilor partajate 
(RSFF) prin intensificarea garanțiilor
disponibile, injectând o sumă suplimentară 
pentru investiții, în valoare de 500 de 
milioane de euro în 2011, crescând 
finanțarea actuală de la 1 miliard de euro la 
5 miliarde de euro după 2013 și 
diversificând componenta de risc;

Or. en

Amendamentul 201
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. propune crearea unui fond european 
de finanțare pentru inovare în scopul de a 
stimula investițiile în IMM-urile 
inovatoare, prin partajarea riscurilor și 
mobilizând resurse private;

Or. fr

Amendamentul 202
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută propunerea Comisiei de a 
defini investițiile specifice destinate 
companiilor debutante în domeniul 
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inovării;

Or. en

Amendamentul 203
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să deplaseze o proporție 
mai mare din cercetarea de piață către
instrumentele bazate pe împrumut, cum ar 
fi CIP, RSFF și FEI, precum și să ofere 
IMM-urilor accesul la acestea la nivel 
european;

19. invită Comisia să stimuleze cercetarea 
de piață prin instrumente bazate pe 
împrumut și participații, cum ar fi CIP, 
RSFF și FEI, prin scheme de achiziții 
publice anterioare comercializării și un 
nivel sporit de finanțare a activităților 
demonstrative și activităților-pilot, precum 
și să ofere IMM-urilor accesul la acestea la 
nivel european;

Or. en

Amendamentul 204
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să deplaseze o proporție 
mai mare din cercetarea de piață către 
instrumentele bazate pe împrumut, cum ar 
fi CIP, RSFF și FEI, precum și să ofere
IMM-urilor accesul la acestea la nivel 
european;

19. invită Comisia să deplaseze o proporție 
mai mare din cercetarea de piață către 
instrumentele bazate pe credite și 
participații, cum ar fi instrumentele 
financiare CIP și RSFF oferite de BEI, 
precum și să asigure IMM-urilor accesul la 
acestea la nivel european;

Or. en
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Amendamentul 205
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să deplaseze o proporție 
mai mare din cercetarea de piață către 
instrumentele bazate pe împrumut, cum ar 
fi CIP, RSFF și FEI, precum și să ofere 
IMM-urilor accesul la acestea la nivel 
european;

19. invită Comisia să deplaseze o proporție 
mai mare din cercetarea de piață către 
instrumentele bazate pe împrumut, cum ar 
fi CIP, RSFF și FEI, precum și să ofere 
IMM-urilor accesul la acestea la nivel 
european; subliniază nevoia de a elimina 
diferențele la nivel de finanțare dintre 
companiile debutante (transfrontaliere);

Or. en

Amendamentul 206
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să deplaseze o proporție 
mai mare din cercetarea de piață către 
instrumentele bazate pe împrumut, cum ar 
fi CIP, RSFF și FEI, precum și să ofere 
IMM-urilor accesul la acestea la nivel 
european;

19. invită Comisia să deplaseze o proporție 
mai mare din cercetarea de piață către 
proiectele demonstrative prin 
instrumentele relevante bazate pe 
împrumut, cum ar fi CIP, RSFF și FEI, 
precum și să ofere IMM-urilor accesul la 
acestea la nivel european;

Or. en

Amendamentul 207
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că potențialul de 
dezvoltare al capitalului de risc din UE 
este departe a fi realizat întrucât este 
răspândit în 27 de piețe diferite, 
reglementate prin norme și dispozitive 
fiscale diferite; salută hotărârea Comisiei 
de a promova acțiuni care să permită 
înființarea de fonduri cu capital de risc în 
orice stat membru, care să opereze și să 
investească liber în întreaga UE; 
consideră că eforturile de a îndeplini 
acest obiectiv ar putea fi susținute printr-
un aranjament în baza căruia fondurile 
publice de capital de risc dintr-un stat ar 
investi în alt stat membru, în cooperare cu 
fondurile private și cu finanțare 
complementară din partea UE;

Or. es

Amendamentul 208
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că deplina analiză 
și înțelegere a caracteristicilor asociate 
dimensiunii companiilor, a etapelor de 
dezvoltare și a sectorului de activitate sunt 
necesare pentru conceperea 
instrumentelor de finanțare; solicită 
adoptarea de acțiuni urgente pentru 
abordarea blocajelor majore; subliniază 
faptul că instrumentele de succes, cum ar 
fi RSFF și CIP, nu sunt adecvate pentru a 
soluționa diferențele la nivel de finanțare 
în aceste etape și solicită instrumente de 
finanțare adecvate și politici stimulatoare 
pentru a încuraja investițiile private, mai 
ales în capitalul de risc și de lansare;
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Or. en

Amendamentul 209

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită o elaborare continuă de 
instrumente și mecanisme pentru 
îmbunătățirea accesului IMM-urilor la 
serviciile de cercetare și inovare (cum ar 
fi cupoanele pentru inovare) și la alte 
servicii bazate pe cunoaștere (modelare, 
evaluarea riscurilor etc.), care sunt 
esențiale pentru ca IMM-urile să se 
adapteze la inovare și să introducă soluții 
inovatoare pe piață;

Or. en

Amendamentul 210
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. recomandă creșterea factorului de 
garantare a riscurilor, asigurat din 
bugetul UE pentru schemele RSFF, 
permițând astfel un acces mai mare 
pentru companiile debutante și alte IMM-
uri;

Or. en
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Amendamentul 211

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. solicită îmbunătățirea accesului la 
sprijinul financiar destinat primelor etape 
din procesul de inovare, sub forma 
finanțării pentru lansare, a finanțării 
pentru protejare și a finanțării prin mai 
multe participații și cvasi-participații, 
vizând susținerea întreprinderilor 
inovatoare debutante și a celor de mici 
dimensiuni, atât la nivelul UE, cât și la 
nivel regional și local;

Or. en

Amendamentul 212
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 19b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. salută propunerea Comisiei de a 
asigura că, până în 2012, fondurile de 
capital de risc înființate în orice stat 
membru pot funcționa și investi în orice 
condiții în UE, creând, prin urmare, o 
adevărată „piață unică a capitalului de 
risc din UE”;

Or. en

Amendamentul 213

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 19c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19c. consideră că pentru îndeplinirea 
obiectivelor legate de eficiența utilizării 
resurselor este necesară o abordare 
inovatoare a lanțului de valori, inclusiv 
îmbunătățirea și partajarea cunoștințelor 
în cadrul întregului lanț de valori 
sectorial; solicită stabilirea de proiecte și 
activități sectoriale coordonate pentru 
IMM-uri, care vizează identificarea 
posibilelor inovații legate de utilizarea 
eficientă a resurselor în cadrul lanțurilor 
de valori;

Or. en

Amendamentul 214

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19d. subliniază beneficiile comerciale și 
cele aferente ecoeficienței în ceea ce 
privește sistemele de servicii pentru 
produse și modelele de afaceri orientate 
către funcții și solicită Comisiei 
elaborarea unei strategii în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 215
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 20 



AM\859912RO.doc 31/70 PE460.774v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități;

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu în ceea ce privește accesul la 
credite pentru universități private, 
oportunitățile de finanțare și alte 
instrumente financiare pentru universități 
și alte instituții de nivel superior;

Or. en

Amendamentul 216
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități;

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități, instituții de cercetare și 
infrastructuri de cercetare, precum și să 
dezvolte activități de transfer de 
tehnologie, pe baza valorizării proprietății 
intelectuale;

Or. en

Amendamentul 217
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
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exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități;

exemplu printr-un sistem de învățământ 
superior eficient și bine finanțat;

Or. en

Amendamentul 218
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități;

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități și centre tehnologice și 
de cercetare;

Or. en

Amendamentul 219
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități;

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor financiare și 
administrative inutile, de exemplu din 
calea accesului la credite pentru 
universități;

Or. el
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Amendamentul 220
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, 
în vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități;

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întreaga infrastructură de 
inovare, în vederea eliminării barierelor 
inutile, de exemplu din calea accesului la 
credite pentru universități;

Or. en

Amendamentul 221
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul ecosistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități;

20. invită Comisia și statele membre să 
reevalueze întregul sistem al inovării, în 
vederea eliminării barierelor inutile, de 
exemplu din calea accesului la credite 
pentru universități;

Or. ro

Amendamentul 222
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază importanța inovării în 
cadrul triunghiului cunoașterii și pune în 
evidență nevoia de dezvoltare a unei 
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culturi a inovării în cadrul perspectivei 
financiare și a perspectivelor de după 
anul 2013;

Or. en

Amendamentul 223
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită statele membre să utilizeze cât 
mai bine fondurile structurale destinate 
C&D&I în perioada curentă de finanțare, 
care vizează marile provocări societale; 
invită Comisia și statele membre să evite 
dublarea costisitoare prin promovarea unor 
strategii inteligente de specializare;

21. invită statele membre să utilizeze cât 
mai bine fondurile structurale destinate 
C&D&I în perioada curentă de finanțare, 
vizând marile provocări societale și având 
drept obiectiv final coeziunea la nivelul 
științei și inovării; invită Comisia și statele 
membre să evite dublarea costisitoare prin 
promovarea unor strategii inteligente de 
specializare; consideră că o primă sau un 
stimulent ar trebui dedicat regiunilor care 
reușesc să își îndeplinească rolul și să 
progreseze în această arhitectură a 
specializării europene;

Or. en

Amendamentul 224
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită statele membre să utilizeze cât 
mai bine fondurile structurale destinate 
C&D&I în perioada curentă de finanțare, 
care vizează marile provocări societale; 
invită Comisia și statele membre să evite 
dublarea costisitoare prin promovarea unor 

21. invită statele membre, în strânsă 
colaborare cu regiunile, să utilizeze cât 
mai bine fondurile structurale destinate 
C&D&I în perioada curentă de finanțare, 
care vizează marile provocări societale și 
să alinieze strategiile și prioritățile 
aferente fondurilor structurale cu 
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strategii inteligente de specializare; obiectivele UE 2020; invită Comisia și 
statele membre să evite dublarea 
costisitoare prin promovarea unor strategii 
inteligente de specializare;

Or. en

Amendamentul 225
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 21 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită statele membre să utilizeze cât 
mai bine fondurile structurale destinate 
C&D&I în perioada curentă de finanțare, 
care vizează marile provocări societale; 
invită Comisia și statele membre să evite 
dublarea costisitoare prin promovarea unor 
strategii inteligente de specializare;

21. invită statele membre să utilizeze cât 
mai bine fondurile structurale destinate 
C&D&I în perioada curentă de finanțare, 
care vizează marile provocări societale; 
invită Comisia și statele membre să evite 
dublarea costisitoare prin promovarea unor 
strategii de specializare inteligente și mai 
bine orientate;

Or. el

Amendamentul 226
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază faptul că fondurile de 
coeziune alocate inovării rămân, în mare 
măsură, necheltuite din cauza cerințelor 
administrative neadecvate și a nevoii de 
fonduri corespunzătoare care nu sunt 
puse la dispoziție în perioade de restricții 
financiare; ia act de faptul că această 
situație contribuie la o mai mare diferență 
economică între statele membre, care stă 
la baza crizei actuale din zona euro; 
solicită reforme și raționalizarea 
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fondurilor structurale, punerea acestora 
la dispoziție în scopul restructurării 
actorilor economici implicați, în special 
pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 227
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei și statelor membre 
să inițieze, în prima jumătate a 
anului 2011, revizuirea Programelor 
Operaționale astfel încât în actuala 
perspectivă financiară statele membre să-
și crească eficiența absorbției de fonduri 
structurale pentru competitivitate și 
inovare; 

Or. ro

Amendamentul 228
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită Comisiei să introducă 
instrumente de finanțare pentru a atrage 
mai mult capital privat și, astfel, să 
elimine diferențele de pe piață în privința 
investițiilor în cercetare; 

Or. lt
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Amendamentul 229

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. se alătură Consiliului în a invita 
Comisia să facă propuneri pentru a 
accelera, simplifica și moderniza 
procedurile de standardizare, generând 
astfel un răspuns european mai rapid la 
evoluțiile inovatoare ale pieței mondiale;

22. consideră că stabilirea de repere și 
standarde s-a dovedit a fi un motor solid 
pentru promovarea inovării și a 
competitivității sustenabile în mai multe 
sectoare industriale; se alătură Consiliului 
în a invita Comisia să facă propuneri 
pentru a accelera, simplifica, reduce 
costurile și moderniza procedurile de 
standardizare, printr-o mai mare 
transparență și implicare a părților 
interesate, generând astfel un răspuns 
european mai rapid la evoluțiile inovatoare 
ale pieței mondiale; solicită Comisiei să ia 
serios în considerare mecanismele 
inovatoare de succes, cum ar fi stabilirea 
de standarde deschise de integrare a 
părților interesate de-a lungul lanțului de 
valori;

Or. en

Amendamentul 230
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. îndeamnă Comisia Europeană să 
urmeze recomandarea din evaluarea 
intermediară din cadrul celui de Al 
șaptelea program-cadru (grupul de 
experți) atunci când solicită un moratoriu 
privind noile instrumente care ar trebui 
luate în considerare până când cele 
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existente sunt suficient de dezvoltate și 
evaluate în mod adecvat; prin urmare, 
solicită asumarea unei atitudini de 
deosebită precauție, în vederea evitării 
confuziei cauzate de proliferarea 
instrumentelor;

Or. en

Amendamentul 231
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită Comisiei și statelor membre 
să realizeze un studiu pentru a identifica 
dificultățile generate de legislația actuală, 
în lumina faptului că, în ultimii ani, unele 
politici și legislații ale UE au creat 
dificultăți pentru domeniul cercetării și 
inovării și au determinat închiderea 
multor companii și realocarea unei părți 
mari din industria chimică și 
farmaceutică europeană, cauzând, în 
același timp, dificultăți în calea inovării;

Or. es

Amendamentul 232
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22α. solicită Comisiei, în lumina 
obiectivului din strategia 2020, de 
acordare de finanțare pentru cercetare și 
dezvoltare tehnologică în valoare de 3 % 
din PIB și recunoscând faptul că 
cercetarea și inovarea reprezintă 
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singurele mijloace sigure de redresare 
economică în UE, să ia în considerare 
posibilitatea ca statele membre să 
stabilească un nivel minim obligatoriu 
intermediar pentru finanțarea acordată 
cercetării și dezvoltării tehnologice, în 
valoare de aproximativ 1 % din PIB până 
în 2015;

Or. el

Amendamentul 233
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. recomandă alocarea părții mai mari 
din fondurile structurale domeniului 
cercetării, dezvoltării și inovării, precum 
și direcționarea acestei părți către marile 
provocări societale;

Or. en

Amendamentul 234
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că piața unică 
europeană trebuie să fie finalizată urgent 
pentru toate bunurile și serviciile, inclusiv 
pentru produsele inovatoare de sănătate, 
oferind astfel acces pentru 500 de milioane 
de consumatori;

23. subliniază faptul că piața unică 
europeană trebuie să fie finalizată urgent 
pentru toate bunurile și serviciile, inclusiv 
pentru produsele inovatoare de sănătate, 
oferind astfel acces pentru 500 de milioane 
de consumatori; atrage atenția, în această 
privință, asupra faptului că, în unele 
sectoare, cum ar fi sectorul sănătății, 
rezultatele cercetărilor au alimentat 
inovarea ori de câte ori a permis știința și, 
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prin urmare, consideră că pesimismul 
Comisiei, în ceea ce privește inovarea, 
este, în multe cazuri, nejustificat;

Or. es

Amendamentul 235
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că piața unică 
europeană trebuie să fie finalizată urgent 
pentru toate bunurile și serviciile, inclusiv 
pentru produsele inovatoare de sănătate, 
oferind astfel acces pentru 500 de milioane 
de consumatori;

23. subliniază faptul că piața unică 
europeană trebuie să fie finalizată urgent 
pentru toate bunurile și serviciile, inclusiv 
pentru produsele inovatoare de sănătate, 
oferind astfel acces pentru 500 de milioane 
de consumatori; reiterează faptul că o 
mare provocare pentru piața unică 
europeană este fragmentarea legislațiilor 
și a proceselor de validare;

Or. en

Amendamentul 236
Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, 
Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că piața unică 
europeană trebuie să fie finalizată urgent 
pentru toate bunurile și serviciile, inclusiv 
pentru produsele inovatoare de sănătate,
oferind astfel acces pentru 500 de milioane 
de consumatori;

23. subliniază faptul că piața unică 
europeană trebuie să fie finalizată urgent 
pentru toate bunurile și serviciile, oferind 
astfel acces pentru 500 de milioane de 
consumatori;

Or. en
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Amendamentul 237
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 23 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că piața unică 
europeană trebuie să fie finalizată urgent 
pentru toate bunurile și serviciile, inclusiv 
pentru produsele inovatoare de sănătate,
oferind astfel acces pentru 500 de milioane 
de consumatori;

23. subliniază faptul că piața unică 
europeană trebuie să fie finalizată urgent 
pentru toate bunurile și serviciile, oferind 
astfel acces pentru 500 de milioane de 
consumatori;

Or. el

Amendamentul 238

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că cercetarea și 
dezvoltarea finanțate din fonduri publice 
trebuie să revină la crearea de produse cu 
relevanță socială și ușor de folosit de către 
consumatori, la prețuri acceptabile;

Or. en

Amendamentul 239

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. salută inițiativele Comisiei de a 
promova accesul liber la rezultatele 
obținute în cercetarea finanțată din 
fonduri publice, de a transforma accesul 
deschis în principiu general pentru 
proiectele finanțate prin intermediul 
programelor-cadru ale UE, de a extinde 
această politică la date și de a susține 
dezvoltarea de servicii inteligente de 
informare cu privire la cercetare;

Or. en

Amendamentul 240
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază faptul că un sistem solid și 
echilibrat al drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) este una dintre 
condițiile-cadru esențiale pentru inovare; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare în materie de proprietate 
intelectuală, care să pună în echilibru 
drepturile inventatorilor și promovarea și 
utilizarea pe scară largă a accesului la 
cunoștințe și invenții;

24. subliniază faptul că un sistem solid și 
echilibrat al drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI), care contribuie la o mai 
mare transparență și previne orice 
fragmentare a piețelor privind drepturile 
de proprietate intelectuală, este una dintre 
condițiile-cadru esențiale pentru inovare; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare în materie de proprietate 
intelectuală, care să pună în echilibru 
drepturile inventatorilor și promovarea și 
utilizarea pe scară largă a accesului la 
cunoștințe și invenții, în special în scopuri 
educaționale și non-profit;

Or. el

Amendamentul 241
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Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază faptul că un sistem solid și
echilibrat al drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) este una dintre 
condițiile-cadru esențiale pentru inovare; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare în materie de proprietate 
intelectuală, care să pună în echilibru 
drepturile inventatorilor și promovarea și 
utilizarea pe scară largă a accesului la 
cunoștințe și invenții;

24. subliniază faptul că un sistem echilibrat 
al drepturilor de proprietate intelectuală 
(DPI) este una dintre condițiile-cadru 
esențiale pentru inovare; invită Comisia să 
elaboreze o strategie cuprinzătoare în 
materie de proprietate intelectuală, care să 
pună în echilibru drepturile inventatorilor 
și promovarea și utilizarea pe scară largă a 
accesului la cunoștințe și invenții; salută 
eforturile depuse de Comisie pentru a 
preveni transformarea DPI în obstacole în 
calea concurenței și a inovării;

Or. en

Amendamentul 242
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază faptul că un sistem solid și 
echilibrat al drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) este una dintre 
condițiile-cadru esențiale pentru inovare; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare în materie de proprietate 
intelectuală, care să pună în echilibru 
drepturile inventatorilor și promovarea și 
utilizarea pe scară largă a accesului la 
cunoștințe și invenții;

24. subliniază faptul că un sistem solid și 
echilibrat al drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) este una dintre 
condițiile-cadru esențiale pentru inovare; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare și, dacă este cazul, să 
prezinte inițiative legislative în materie de 
proprietate intelectuală, care să pună în 
echilibru drepturile inventatorilor și 
promovarea și utilizarea pe scară largă a 
accesului la cunoștințe și invenții;

Or. ro
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Amendamentul 243
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 24 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază faptul că un sistem solid și 
echilibrat al drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) este una dintre 
condițiile-cadru esențiale pentru inovare; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare în materie de proprietate 
intelectuală, care să pună în echilibru 
drepturile inventatorilor și promovarea și 
utilizarea pe scară largă a accesului la 
cunoștințe și invenții;

24. subliniază faptul că un sistem solid,
echilibrat și pus în aplicare în mod 
adecvat al drepturilor de proprietate 
intelectuală (DPI) este una dintre 
condițiile-cadru esențiale pentru inovare; 
invită Comisia să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare în materie de proprietate 
intelectuală, care să pună în echilibru 
drepturile inventatorilor și promovarea și 
utilizarea pe scară largă a accesului la 
cunoștințe și invenții;

Or. fr

Amendamentul 244

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită luarea în considerare a 
noilor mecanisme de finanțare, precum 
premiile de stimulare a inovării, pentru a 
încuraja cercetarea în domenii relevante 
din punct de vedere social, având drept 
obiectiv crearea de cunoștințe ca bun 
public cu valoare strategică și prin care 
inovarea este recompensată din punct de 
vedere financiar;

Or. en
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Amendamentul 245

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită introducerea unui brevet 
comunitar unic; salută, în același timp, 
sprijinul larg din partea Consiliului 
pentru procedura de cooperare 
consolidată privind brevetul unic al UE 
care trebuie să înceapă în 2011;

eliminat

Or. en

Amendamentul 246
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită introducerea unui brevet 
comunitar unic; salută, în același timp, 
sprijinul larg din partea Consiliului 
pentru procedura de cooperare 
consolidată privind brevetul unic al UE 
care trebuie să înceapă în 2011;

25. solicită introducerea unui brevet unic al 
UE, echilibrat și nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 247
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 25 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită introducerea unui brevet 
comunitar unic; salută, în același timp, 
sprijinul larg din partea Consiliului pentru 
procedura de cooperare consolidată privind 
brevetul unic al UE care trebuie să înceapă 
în 2011;

25. solicită introducerea unui brevet 
comunitar unic; salută, în același timp, 
sprijinul larg din partea Consiliului pentru 
procedura de cooperare consolidată privind 
brevetul unic al UE care trebuie să înceapă 
în 2011, menținând regula unanimității în 
ceea ce privește stabilirea acordurilor 
necesare privind regimul lingvistic;

Or. en

Amendamentul 248
Gaston Franco

Propunere de rezoluție
Punctul 25 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită introducerea unui brevet 
comunitar unic; salută, în același timp, 
sprijinul larg din partea Consiliului pentru 
procedura de cooperare consolidată privind 
brevetul unic al UE care trebuie să înceapă 
în 2011;

25. solicită introducerea unui brevet 
comunitar unic; salută, în același timp, 
sprijinul larg din partea Consiliului pentru 
procedura de cooperare consolidată privind 
brevetul unic al UE care trebuie să înceapă 
în 2011; este în favoarea înființării unui 
fond european pentru brevete;

Or. fr

Amendamentul 249
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită finalizarea Spațiului european 
de cercetare – prevăzut în tratat - până în 
2014, pentru ca UE să poată să păstreze și 
să atragă talentele de vârf;

26. solicită finalizarea Spațiului european 
de cercetare – prevăzut în tratat - până în 
2014, pentru ca UE să poată să păstreze și 
să atragă talentele de vârf, să garanteze 
mobilitatea cercetătorilor în toate țările și 
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sectoarele și să promoveze activitatea 
transfrontalieră a institutelor și 
fundațiilor de cercetare, precum și 
difuzarea, transferul și exploatarea 
rezultatelor cercetărilor;

Or. lt

Amendamentul 250
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită finalizarea Spațiului european 
de cercetare – prevăzut în tratat - până în 
2014, pentru ca UE să poată să păstreze și 
să atragă talentele de vârf;

26. solicită finalizarea Spațiului european 
de cercetare – prevăzut în tratat - până în 
2014, pentru ca UE să poată să păstreze și 
să atragă talentele de vârf; solicită 
Comisiei și statelor membre să își 
intensifice eforturile pentru a facilita 
recunoașterea reciprocă a profesiilor și a 
cursurilor de formare; 

Or. it

Amendamentul 251
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 26 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită finalizarea Spațiului european 
de cercetare – prevăzut în tratat - până în 
2014, pentru ca UE să poată să păstreze și 
să atragă talentele de vârf;

26. solicită maximizarea libertății de 
circulație a cercetătorilor pentru a 
finaliza Spațiul european de cercetare –
prevăzut în tratat - până în 2014, pentru ca 
UE să poată să păstreze și să atragă 
talentele de vârf;
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Or. en

Amendamentul 252
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită revizuirea rapidă a legislației 
privind marca comunitară și, în acest 
context, punerea în aplicare a măsurilor 
adecvate pentru a asigura același grad de 
protecție în medii atât online, cât și 
offline, a mărcilor comerciale;

Or. fr

Amendamentul 253
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea accesului la 
proprietatea intelectuală neutilizată;

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea accesului la 
proprietatea intelectuală neutilizată;
subliniază potențialul tehnologiilor TIC 
ca mijloc de stimulare a pieței unice 
europene, consolidând astfel 
interacțiunea dintre întreprinderi și 
autoritățile publice;

Or. en

Amendamentul 254
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Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea accesului la 
proprietatea intelectuală neutilizată;

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea accesului la 
brevetele neutilizate, printre altele, prin 
încurajarea formării de platforme 
comune de brevete și de fonduri de 
brevete;

Or. en

Amendamentul 255
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea accesului la 
proprietatea intelectuală neutilizată;

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul 
anului 2011;

Or. en

Amendamentul 256
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 27 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea accesului la
proprietatea intelectuală neutilizată;

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea acordării 
licențelor pentru proprietatea intelectuală 
neutilizată;

Or. en

Amendamentul 257
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea accesului la
proprietatea intelectuală neutilizată;

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea acordării 
licențelor pentru proprietatea intelectuală 
neutilizată;

Or. en

Amendamentul 258
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 27 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru tranzacționarea și 
acordarea licențelor până la sfârșitul anului 
2011, inclusiv facilitarea accesului la 

27. salută propunerea Comisiei de a 
dezvolta o piață europeană bazată pe 
cunoaștere pentru DPI și acordarea 
licențelor până la sfârșitul anului 2011, 
inclusiv facilitarea accesului la proprietatea 
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proprietatea intelectuală neutilizată; intelectuală neutilizată;

Or. en

Amendamentul 259
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază faptul că, dacă ne 
îndreptăm spre o piață unică a inovării, 
trebuie stabilite modalități de evaluare a 
beneficiilor economice și sociale, directe 
și indirecte, pe termen lung și scurt;

Or. es

Amendamentul 260
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită UE să realizeze un studiu 
privind obstacolele pe care ea însăși le-a 
creat în calea dezvoltării cercetării și 
inovării în Europa, prezentând data 
expirării brevetelor, introducând 
principiul precauției la nivel general, 
asigurând o formă juridică principiului 
substituirii fără nicio evaluare de impact 
specifică și adoptând Regulamentul 
Reach fără a lua în considerare aspectele 
legate de calitate sau excepțiile și fără a 
verifica posibilele influențe negative 
asupra activității industriale;

Or. es
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Amendamentul 261
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
ecologice;

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare și a posibilităților 
de utilizare a cofinanțării din partea UE, 
prin intermediul fondurilor structurale, ca 
stimulent pentru organismele locale și 
regionale din sectorul public, și invită 
statele membre să își intensifice achizițiile 
publice ecologice;

Or. en

Amendamentul 262
Judith A. Merkies, Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
ecologice;

29. îndeamnă statele membre să 
folosească, în mod strategic, achizițiile 
publice pentru a aborda provocările 
societale în vederea stimulării inovării și 
să își direcționeze bugetul pentru 
achizițiile publice către produse, procese și 
servicii inovatoare; prin urmare, invită 
Comisia să faciliteze, în propunerile sale 
legislative, o inovare care să permită 
achiziții publice (comune), inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
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ecologice, acordând o atenție deosebită 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 263
Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
ecologice;

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să promoveze achizițiile publice 
ecologice, astfel cum sunt definite în 
Comunicarea Comisiei COM/2008/400, 
intitulată „Achiziții publice pentru 
îmbunătățirea condițiilor de mediu”;

Or. en

Amendamentul 264
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare și să 
insiste ca ofertanții publici să aibă 
strategii de inovare concrete; prin urmare, 
invită Comisia să faciliteze, în propunerile 
sale legislative, o inovare care să permită 
achiziții publice, inclusiv o revizuire a 
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membre să își intensifice achizițiile publice 
ecologice;

oportunităților de achiziție înainte de 
comercializare, și invită statele membre să 
își intensifice achizițiile publice ecologice;

Or. da

Amendamentul 265
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
ecologice;

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare, 
luând în considerare faptul că este posibil 
ca cea mai ieftină ofertă să nu fie, în mod 
necesar, și cea mai viabilă din punct de 
vedere economic; prin urmare, invită 
Comisia să faciliteze, în propunerile sale 
legislative, o inovare care să permită 
achiziții publice, inclusiv o revizuire a 
oportunităților de achiziție înainte de 
comercializare, și invită statele membre să 
își intensifice achizițiile publice ecologice;

Or. en

Amendamentul 266
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare și 
eco-eficiente; prin urmare, invită Comisia 
să faciliteze, în propunerile sale legislative, 
o inovare care să permită achiziții publice, 
inclusiv o revizuire a oportunităților de 
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înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
ecologice;

achiziție înainte de comercializare, și invită 
statele membre să își intensifice achizițiile 
publice eco-eficiente;

Or. ro

Amendamentul 267
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Lena 
Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-Mehrin, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
ecologice;

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 268
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 29 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 

29. îndeamnă statele membre să își 
direcționeze achizițiile publice către 
produse, procese și servicii inovatoare; prin 
urmare, invită Comisia să faciliteze, în 
propunerile sale legislative, o inovare care 
să permită achiziții publice, inclusiv o 
revizuire a oportunităților de achiziție 
înainte de comercializare, și invită statele 
membre să își intensifice achizițiile publice 
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ecologice; sustenabile;

Or. el

Amendamentul 269
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. recunoaște faptul că achizițiile 
publice tind să se orienteze către 
tehnologia cu costuri reduse și care nu 
implică riscuri; solicită Comisiei 
Europene să elaboreze orientări privind 
cele mai bune practici și programe de 
formare pentru achizitorii publici la 
nivelul statelor membre, vizând 
dezvoltarea competențelor în ceea ce 
privește achizițiile publice inovatoare și 
anterioare comercializării, pe baza 
experienței statelor membre și a țărilor 
terțe (SUA);

Or. en

Amendamentul 270
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 29b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. îndeamnă Comisia să elaboreze 
obiective privind achizițiile publice 
inovatoare și anterioare comercializării și 
să monitorizeze, în mod regulat, aplicarea 
acestora la nivelul statelor membre, 
vizând identificarea și eliminarea 
obstacolelor;
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Or. en

Amendamentul 271
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 29c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29c. constată faptul că IMM-urile 
inovatoare se confruntă, printre altele, cu 
probleme în ceea ce privește accesarea 
finanțării destinate internaționalizării și 
asigurării de credite pentru schimburile 
comerciale internaționale și subliniază 
nevoia de punere în aplicare de noi 
măsuri de sprijin pentru IMM-uri, în 
cadrul Small Business Act (Actul privind 
întreprinderile mici) revizuit și al 
comunicării așteptate privind politica de 
comerț internațional și IMM-urile;

Or. en

Amendamentul 272
Bendt Bendtsen, Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază rolul important pe care îl 
pot juca IMM-urile în cazul în care 
normele privind achizițiile publice sunt 
concepute cu cerințe ajustabile (inclusiv 
cerințe privind capitalul și mărimea 
contractelor), în funcție de dimensiunea 
întreprinderilor participante;

Or. en



PE460.774v01-00 58/70 AM\859912RO.doc

RO

Amendamentul 273
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 30a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază importanța ca UE și 
statele sale membre să se angajeze în 
cooperarea științifică cu state terțe; 
consideră că întreprinderilor UE trebuie 
să li se garanteze un acces mai bun la 
programe de cercetare și de dezvoltare în 
țările terțe; 

Or. lt

Amendamentul 274
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 30b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. subliniază faptul că UE și statele 
membre ar trebui să acționeze într-o 
manieră coordonată în ceea ce privește 
acordurile și măsurile în domeniul 
științific și tehnologic vizând țări terțe; 
consideră că trebuie acordată atenție 
potențialului acordurilor-cadru dintre UE 
și statele sale membre și țările terțe;

Or. lt

Amendamentul 275

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31 – paragraful 2a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită înființarea unui EIP privind 
materiile prime non-energetice;

Or. en

Amendamentul 276
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să fie aliniate la marile provocări societale, să nu depășească numărul limitat de mari 
provocări societate și să fie aliniate la 
aceste mari provocări societale,

Or. en

Amendamentul 277
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să utilizeze numeroasele forme și metode 
diferite de inovare, în special având în 
vedere faptul că industria are o serie vastă 
de cerințe de cunoștințe,

Or. da

Amendamentul 278

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să transpună coerent acele ținte în 
obiective specifice în context politic, în 
cadrul programelor și mecanismelor de 
finanțare,

Or. en

Amendamentul 279
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să vizeze și să fie axate pe impact și pe 
rezultate evidente,

Or. en

Amendamentul 280
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să fie comune pentru mai mult de două 
domenii politice (DG-uri) din cadrul 
Comisiei și

să fie comune și coordonate pentru mai 
mult de două domenii politice (DG-uri) din 
cadrul Comisiei și

Or. en
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Amendamentul 281
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să includă toate programele de inovare, 
inclusiv comunitățile cunoașterii și inovării 
ale IET;

să includă toate programele de cercetare, 
dezvoltare și inovare, inclusiv comunitățile 
cunoașterii și inovării ale IET;

Or. en

Amendamentul 282
Amalia Sartori, Herbert Reul, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian, Alejo 
Vidal-Quadras

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să includă toate programele de inovare, 
inclusiv comunitățile cunoașterii și inovării 
ale IET;

să includă toate programele de cercetare și
inovare, inclusiv comunitățile cunoașterii și 
inovării ale IET;

Or. en

Amendamentul 283
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să ia în considerare datele disponibile 
obținute din sondajele disponibile privind 
inovarea în vederea consolidării 
dezvoltării de inovații și, la rândul său, să 
promoveze producția, creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă în 
sectorul industrial european,
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Or. en

Amendamentul 284
Amalia Sartori, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să implice toți partenerii publici și privați 
relevanți de-a lungul lanțului de 
aprovizionare, în selectarea și dezvoltarea 
de parteneriate viitoare, precum și în 
definirea modelelor de guvernanță ale 
acestora,

Or. en

Amendamentul 285

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să asigure participarea adecvată a părților 
interesate, inclusiv a IMM-urilor și a 
organizațiilor societății civile,

Or. en

Amendamentul 286
Herbert Reul, Arturs Krišjānis Kariņš, Jorgo Chatzimarkakis, Maria Da Graça 
Carvalho, Bendt Bendtsen, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Silvana Koch-
Mehrin, Evžen Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

să integreze și nu să dubleze inițiativele 
existente,

Or. en

Amendamentul 287
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să încerce să angajeze direct IMM-urile 
în relație cu întreprinderile 
multinaționale mai mari, pentru a crea o 
abordare echilibrată la nivelul UE, 
destinată inovării antreprenoriale de 
succes,

Or. en

Amendamentul 288
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să vizeze și să fie axate pe impact și pe 
rezultate evidente,

Or. en
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Amendamentul 289
Amalia Sartori, Herbert Reul, Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – paragraful 5b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să coordoneze mai bine inițiativele și 
instrumentele existente,

Or. en

Amendamentul 290
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 32 – subpunctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită, prin urmare, Comisiei Europene 
să promoveze și să susțină alte inițiative 
bazate pe principiul parteneriatelor 
europene pentru inovare;

Or. en

Amendamentul 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. solicită Comisiei să înainteze 
propuneri în cadrul regulamentului 
privind diferite fonduri pentru perioada 
2014-2020, în vederea facilitării 
parteneriatului european pentru inovare, 
în termeni reali;

Or. en
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Amendamentul 292
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 33 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită Comisiei să prezinte anual 
Parlamentului un raport referitor la toate 
parteneriatele pentru inovare (EIP) și de 
două ori pe an un raport referitor la primul 
proiect-pilot;

33. solicită Comisiei să prezinte anual 
Parlamentului un raport referitor la toate 
parteneriatele pentru inovare (EIP) și de 
două ori pe an un raport referitor la primul 
proiect-pilot și solicită implicarea 
Parlamentului European în toate etapele 
punerii în aplicare a parteneriatelor 
pentru inovare;

Or. en

Amendamentul 293
Herbert Reul, Jorgo Chatzimarkakis, Amalia Sartori, Bendt Bendtsen, Evžen 
Tošenovský

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. solicită Comisiei să creeze un 
parteneriat pentru inovare în ceea ce 
privește materiile prime;

Or. en

Amendamentul 294
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 34 

Propunere de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că implicarea deplină 34. subliniază faptul că implicarea deplină 
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a nivelurilor regional și local este esențială 
pentru atingerea obiectivelor „Uniunii 
inovării”, deoarece acestea au proximitatea 
necesară pentru o gamă largă de actori 
implicați în inovare și vor servi ca 
intermediar între acești actori diferiți, 
statele membre și UE;

a nivelurilor regional și local este esențială 
pentru atingerea obiectivelor „Uniunii 
inovării”, deoarece acestea au proximitatea 
necesară pentru o gamă largă de actori 
implicați în inovare și vor servi ca 
intermediar între acești actori diferiți, 
statele membre și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să propună domenii de 
discuție și aranjamente operaționale în 
cadrul cărora regiunile să poată participa 
și contribui la furnizarea celor mai 
adecvate răspunsuri la provocările majore 
ale societății, în deplină conformitate cu 
principiul subsidiarității; 

Or. it

Amendamentul 295
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 34 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că implicarea deplină 
a nivelurilor regional și local este esențială 
pentru atingerea obiectivelor „Uniunii 
inovării”, deoarece acestea au proximitatea 
necesară pentru o gamă largă de actori 
implicați în inovare și vor servi ca 
intermediar între acești actori diferiți, 
statele membre și UE;

34. subliniază faptul că implicarea deplină 
a nivelurilor regional și local este esențială 
pentru atingerea obiectivelor „Uniunii 
inovării”, deoarece acestea au un rol 
important în corelarea întreprinderilor, a 
instituțiilor în domeniul cunoașterii, a 
autorităților publice și a cetățenilor; nu se 
mai aplică abordarea tridimensională, ci 
standardul „diamant 4”, dat fiind faptul 
că recunoaște rolul important jucat de 
cetățean; acestea servesc ca intermediar 
între acești actori diferiți, statele membre și 
UE;

Or. en
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Amendamentul 296
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 34 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază faptul că implicarea deplină 
a nivelurilor regional și local este esențială 
pentru atingerea obiectivelor „Uniunii 
inovării”, deoarece acestea au proximitatea 
necesară pentru o gamă largă de actori 
implicați în inovare și vor servi ca 
intermediar între acești actori diferiți, 
statele membre și UE;

34. subliniază faptul că implicarea deplină 
a autorităților de la nivelurile regional și 
local este esențială pentru atingerea 
obiectivelor „Uniunii inovării”, deoarece 
acestea au un rol important în corelarea 
întreprinderilor, a institutelor educative și 
de cercetare și a autorităților publice 
(abordarea tridimensională), întrucât 
servesc ca intermediar între acești actori 
diferiți, statele membre și UE;

Or. en

Amendamentul 297
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită ca toți cetățenii să aibă acces 
la inovații de ultimă generație, prin 
folosirea infrastructurii C&D&I adecvate, 
în vederea introducerii inovațiilor pe 
piață; constată faptul că această situație 
va facilita respectarea obiectivelor 
asumate în baza strategiei UE 2020; 
subliniază faptul că unele state membre 
nu vor putea îndeplini obiectivele din 
cadrul Strategiei 2020 și vor necesita 
sprijin suplimentar;

Or. en
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Amendamentul 298
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază marele potențial al 
orașelor de a se angaja în activități de 
cercetare și inovare; consideră că o 
politică urbană mai inteligentă și 
inițiativa „Proiecte urbane inteligente” în 
domeniul energiei, bazate pe progresul 
tehnologic și abordând faptul că 80 % din 
populația Europei trăiește în orașe, care 
reprezintă, de asemenea, locul în care 
apar cele mai mari disparități la nivel 
social, ar contribui la o inovare 
economică sustenabilă;

Or. en

Amendamentul 299
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7a (nou), după punctul 34 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Punerea în aplicare a strategiei

Or. en

Amendamentul 300
António Fernando Correia De Campos, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou), după subtitlul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. invită Comisia Europeană să 
transpună documentul strategic actual „O 
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Uniune a inovării” într-un plan de 
acțiune cu obiective specifice și ținte 
măsurabile și încadrate în timp; solicită 
Comisiei să monitorizeze periodic 
progresul înregistrat, să evalueze 
obstacolele și să propună mecanisme care 
să permită îmbunătățiri, prezentând 
rapoarte regulate Parlamentului 
European și Consiliului;

Or. en

Amendamentul 301
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 34b (nou), după subtitlul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. invită Comisia Europeană să 
evalueze instrumentele specifice ale 
politicii europene de inovare în 
comparație cu cele ale concurenților 
noștri externi principali (SUA, Japonia și 
țările BRIC) și să prezinte rapoarte cu 
privire la performanța acestora la nivelul 
inovării;

Or. en

Amendamentul 302
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 35a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. subliniază importanța adaptării 
politicilor de inovare la nevoile specifice 
ale teritoriilor; întrucât implicarea 
autorităților locale și regionale în 
conceperea și punerea în aplicare a 
programelor de inovare devine esențială, 
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subliniază importanța de a observa faptul 
că este imposibil să se aplice aceleași 
strategii de dezvoltare în toate regiunile.

Or. en


