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Amendamentul 1
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Referirea 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Decizia Parlamentului 
European şi a Consiliului din 18 decembrie 
2006 privind al şaptelea program-cadru al 
Comunităţii Europene (devenită odată cu 
Tratatul de la Lisabona, Uniunea 
Europeană) pentru activităţi de cercetare, 
de dezvoltare tehnologică şi demonstrative 
(2007-2013)1 ,

– având în vedere Decizia Parlamentului 
European şi a Consiliului din 18 decembrie 
2006 privind al şaptelea program-cadru al 
Comunităţii Europene (devenită odată cu 
Tratatul de la Lisabona, Uniunea 
Europeană) pentru activităţi de cercetare, 
de dezvoltare tehnologică şi demonstrative 
(2007-2013)1 (PC7),

Or. fr

Amendamentul 2
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Referirea 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere, în special, articolul 7 al 
deciziei menţionate anterior referitor la 
monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PC7,

– având în vedere, în special, articolul 7 al 
deciziei menţionate anterior referitor la 
monitorizarea, evaluarea şi revizuirea PC7,

Or. fr

Amendamentul 3
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Referirea 5a (nouă) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere concluziile privind 
evaluarea intermediară a celui de al 
şaptelea program-cadru pentru activităţi 
de cercetare(PC7), inclusiv a 
mecanismului de finanţare cu partajarea
riscurilor, din cadrul celei de-a 3074-a 
reuniune a Consiliului Competitivitate 
(piaţă internă, industrie, cercetare şi 
spaţiu) din cadrul Consiliului Uniunii 
Europene din 9 martie 2011,

Or. fr

Amendamentul 4
Antonio Cancian, Patrizia Toia, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Referirea 10a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
Europene privind iniţiativa emblematică 
„O Uniune a Inovării” din 
6 octombrie 2010 şi obiectivele relative,

Or. it

Amendamentul 5
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Propunere de rezoluţie
Referirea 14a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia sa din 20 mai 
2010 referitoare la executarea fondurilor 
alocate sinergiilor în domeniul cercetării 
şi inovării, cuprinse în Regulamentul 
(CE) nr. 1080/2006 privind Fondul 
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European de Dezvoltare Regională şi în 
cel de-al şaptelea Program-cadru pentru 
cercetare şi dezvoltare în oraşe şi regiuni, 
precum şi în statele membre şi în 
Uniune1;
1Texte adoptate la acea dată. 
P7_TA(2010)0189

Or. en

Amendamentul 6
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Referirea 19a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Acţiunea comună 
2004/551/PESC a Consiliului din 
12 iulie 2004 privind instituirea Agenţiei 
Europene de Apărare care, la articolul 5 
alineatul (3) punctul 3.4.1, încredinţează 
Agenţiei sarcina de a „promova, în 
conformitate cu activităţile de cercetare 
comunitare, unde este cazul, cercetarea 
menită să îndeplinească apărarea viitoare 
şi cerinţele privind capacitatea de 
securitate consolidând astfel potenţialul 
tehnologic şi industrial al Europei în 
acest domeniu”,

Or. fr

Amendamentul 7
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Referirea 19b (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere avizul Comitetului 
Economic şi Social European privind 
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„Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European 
şi Comitetul Regiunilor – Simplificarea 
implementării programelor-cadru de 
cercetare” din 15 septembrie 2010,

Or. fr

Amendamentul 8
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Considerentul A 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(A). întrucât cel de-al şaptelea program-
cadru al Comunităţii Europene pentru 
acţiuni de cercetare, de dezvoltare 
tehnologică şi demonstrative (PC7) este cel 
mai amplu instrument de sprijin pentru 
cercetare la nivel mondial şi constituie 
principalul instrument al politicii de 
cercetare a Uniunii Europene; 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. el

(Modificare care se aplică întregului text)

Amendamentul 9
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Aa). întrucât cercetarea constituie 
componenta fundamentală a triunghiului 
cunoaşterii (Educaţie-Cercetare-Inovare), 
prin urmare orice încercare de revigorare 
a acesteia este inseparabil legată de 
consolidarea celorlalţi parametri şi 
presupune o politică coerentă şi 
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echilibrată pentru crearea unei 
comunităţi europene bazate pe cunoaştere 
(knowledge-based society); 

Or. el

Amendamentul 10
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ab) .întrucât cercetarea reprezintă
procedura de transformare a puterii 
economice în cunoaştere, iar inovarea
este procedura inversă de conversie a 
cunoaşterii în putere economică;

Or. el

Amendamentul 11
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(B). dată fiind necesitatea unei revizuiri la 
jumătatea perioadei a PC7 ca urmare a 
numeroaselor schimbări apărute de la 
momentul negocierii şi adoptării sale în 
2006 (instituţii noi, instanţe politice noi, 
criză economică), dar şi ca urmare a 
importanţei fondurilor disponibile până la 
încheierea sa,

(B). dată fiind necesitatea de a lua în 
considerare schimbările derivate din 
revizuirea la jumătatea perioadei a PC7 ca 
urmare a numeroaselor schimbări apărute 
de la momentul negocierii şi adoptării sale 
în 2006 (instituţii noi, instanţe politice noi, 
criză economică), dar şi ca urmare a 
importanţei fondurilor disponibile până la 
încheierea sa,

Or. es
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Amendamentul 12
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C). întrucât Tratatul de la Lisabona 
consideră realizarea Spaţiului european de 
cercetare ca fiind un obiectiv specific al
politicii europene,

(C). întrucât Tratatul de la Lisabona 
introduce realizarea Spaţiului european de 
cercetare ca instrument specific al politicii 
europene,

Or. fr

Amendamentul 13
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Da). întrucât PC7, în special centrele de 
excelenţă şi de cercetare de frontieră, sunt 
vitale pentru stimularea creşterii 
economice, ceea ce stimulează 
competitivitatea Europei şi accelerează 
transformarea acesteia într-o societate 
bazată pe cunoaştere;

Or. en

Amendamentul 14
Amalia Sartori, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Da). întrucât Uniunea Inovării va 
reprezenta cadrul de referinţă strategic 
pentru activitatea de cercetare şi pentru 
programele de finanţare începând deja 
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din 2011, 

Or. it

Amendamentul 15

Lena Ek în numele Grupului ALDE 

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Da) .întrucât cheltuielile ar trebui să fie 
aliniate, pe cât posibil, cu obiectivele 
politice primordiale în cadrul strategiei 
„Europa 2020”;

Or. en

Amendamentul 16
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Da). întrucât „O Uniune a inovării” 
susţine nevoia de a dezvolta o politică 
europeană în materie de inovare,

Or. fr

Amendamentul 17
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E). întrucât UE şi statele membre trebuie 
să se înzestreze cu mijloacele de a oferi un 
răspuns comun marilor provocări ale 
societăţii cu care se confruntă popoarele 
europene,

(E). întrucât UE şi statele membre trebuie 
să se înzestreze cu mijloacele de a oferi un 
răspuns comun marilor provocări ale 
societăţii cu care se confruntă popoarele 
europene, cum ar fi îmbătrânirea 
demografică şi sănătatea, aprovizionarea, 
dezvoltarea durabilă, problemele 
ecologice majore etc.,

Or. fr

Amendamentul 18
Arturs Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E). întrucât UE şi statele membre trebuie 
să se înzestreze cu mijloacele de a oferi un 
răspuns comun marilor provocări ale 
societăţii cu care se confruntă popoarele 
europene;

(E). întrucât UE şi statele membre trebuie 
să se înzestreze cu mijloacele de a oferi un 
răspuns comun marilor provocări ale 
societăţii cu care se confruntă popoarele 
europene şi trebuie să găsească o 
modalitate de motivare a cetăţenilor 
pentru ca aceştia să-şi asume mai mult 
responsabilitatea pentru acţiunile lor;

Or. lv

Amendamentul 19
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ε 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E). întrucât UE şi statele membre trebuie
să se înzestreze cu mijloacele de a oferi un 
răspuns comun marilor provocări ale 
societăţii cu care se confruntă popoarele 

(E). întrucât UE şi statele membre trebuie 
să se înzestreze cu mijloacele de a oferi un 
răspuns comun marilor provocări ale 
societăţii, economice, de mediu, 
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europene, demografice şi etice, cu care se confruntă 
popoarele europene;

Or. el

Amendamentul 20
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ea). întrucât investiţiile în CDI 
reprezintă cel mai bun răspuns posibil pe 
termen lung la criza economică şi 
financiară actuală permiţând UE să 
devină o societate bazată pe cunoaştere 
competitivă la nivel mondial,

Or. fr

Amendamentul 21
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ea). întrucât există încă inegalităţi 
imense între statele membre cu privire la 
accesul la finanţare în cadrul PC7, acest 
instrument ar trebui să fie interpretat 
drept unul fundamental pentru coeziunea 
socială din cadrul UE;

Or. en
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Amendamentul 22
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Considerentul F 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F). întrucât Europa este în competiţie cu 
statele continent (China, India, Brazilia, 
Australia, Statele Unite ale Americii, 
Rusia), dar întrucât Europa nu este o 
naţiune, ci o uniune de state şi întrucât 
capacitatea noastră de a ne uni şi de a ne 
coordona eforturile, în special în domeniul 
cercetării, între Uniunea Europeană şi 
statele membre condiţionează, în mare 
măsură, competitivitatea noastră 
economică şi, prin urmare, posibilitatea de 
a finanţa ambiţiile noastre sociale şi 
respectarea angajamentelor noastre privind 
mediul;

(F). întrucât Europa este în competiţie cu 
astfel de puteri economice precum China, 
India, Brazilia, Australia, Statele Unite ale 
Americii şi Rusia, dar întrucât capacitatea 
noastră de a ne uni şi de a ne coordona 
eforturile, în special în domeniul cercetării, 
între Uniunea Europeană şi statele membre 
condiţionează, în mare măsură, 
competitivitatea noastră economică şi, prin 
urmare, posibilitatea de a finanţa ambiţiile 
noastre sociale şi respectarea 
angajamentelor noastre privind mediul;

Or. en

Amendamentul 23
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Considerentul F 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât Europa este în competiţie cu 
statele continent (China, India, Brazilia, 
Australia, Statele Unite ale Americii, 
Rusia), dar întrucât Europa nu este o 
naţiune, ci o uniune de state şi întrucât 
capacitatea noastră de a ne uni şi de a ne 
coordona eforturile, în special în domeniul 
cercetării, între Uniunea Europeană şi 
statele membre condiţionează, în mare 
măsură, competitivitatea noastră 
economică şi, prin urmare, posibilitatea de 
a finanţa ambiţiile noastre sociale şi 
respectarea angajamentelor noastre privind 

F. întrucât Europa este în competiţie cu 
statele continent (China, India, Brazilia, 
Australia, Statele Unite ale Americii, 
Rusia), dar întrucât Europa nu este o 
naţiune, ci o uniune de state şi întrucât 
capacitatea noastră de a ne uni şi de a ne 
coordona eforturile, în special în domeniul 
cercetării, între Uniunea Europeană şi 
statele membre condiţionează, în mare 
măsură, competitivitatea noastră 
economică şi, prin urmare, posibilitatea de 
a finanţa ambiţiile noastre sociale şi 
respectarea angajamentelor noastre privind 
bunăstarea cetăţenilor europeni si 
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mediul, protecţia mediului,

Or. ro

Amendamentul 24
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 
totodată în mod clar nevoia unei mai bune 
coordonări între statele membre şi Uniune; 

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, lipsei 
stimulentelor socio-economice care 
conduc prin urmare şi la insuficienţa 
investiţiilor private şi întrucât atractivitatea 
PC7 pentru sectorul industrial şi 
valorificarea cercetării în beneficiul 
economiei nu a fost, aşadar, demonstrată 
pe deplin; dar întrucât, dincolo de fonduri, 
reiese totodată în mod clar nevoia unei mai 
bune coordonări între statele membre şi 
Uniune; 

Or. el

Amendamentul 25
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât 
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, printre altele, 
insuficienţei investiţiilor private şi 
condiţiilor-cadru propice inovării din 
statele membre şi întrucât atractivitatea 
PC7 pentru sectorul industrial nu a fost, 
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totodată în mod clar nevoia unei mai bune 
coordonări între statele membre şi Uniune; 

aşadar, demonstrată pe deplin; dar întrucât, 
dincolo de fonduri, reiese totodată în mod 
clar nevoia unei mai bune coordonări între 
statele membre şi Uniune; 

Or. de

Amendamentul 26
Konrad Szymański, Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât 
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 
totodată în mod clar nevoia unei mai bune 
coordonări între statele membre şi Uniune;

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât 
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 
totodată în mod clar nevoia unei mai bune 
coordonări între statele membre şi Uniune, 
cu respectarea deplină a particularităţilor 
şi opţiunilor etice prezentate de fostul 
program;

Or. en

Amendamentul 27
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât 
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
cercetare şi dezvoltare în Europa în 
comparaţie cu alte puteri mondiale se 
datorează, în principal, insuficienţei 
investiţiilor private şi întrucât atractivitatea 
PC7 pentru sectorul industrial nu a fost, 
aşadar, demonstrată pe deplin; dar întrucât, 
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totodată în mod clar nevoia unei mai bune 
coordonări între statele membre şi Uniune,

dincolo de fonduri, reiese totodată în mod 
clar nevoia unei mai bune coordonări între 
statele membre şi Uniune,

Or. fr

Amendamentul 28
Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Miroslav Mikolášik

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât 
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 
totodată în mod clar nevoia unei mai bune 
coordonări între statele membre şi Uniune;

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât 
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 
totodată în mod clar nevoia unei mai bune 
coordonări între Uniune, statele membre şi 
regiuni;

Or. en

Amendamentul 29
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât 
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 
totodată în mod clar nevoia unei mai bune 

(G). întrucât întârzierea investiţiilor în 
Europa în comparaţie cu alte puteri 
mondiale se datorează, în principal, 
insuficienţei investiţiilor private şi întrucât 
atractivitatea PC7 pentru sectorul industrial 
nu a fost, aşadar, demonstrată pe deplin; 
dar întrucât, dincolo de fonduri, reiese 
totodată în mod clar nevoia unei mai bune 
coordonări şi cofinanţări între statele 
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coordonări între statele membre şi Uniune, membre şi Uniune, 

Or. es

Amendamentul 30
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ga). întrucât numai un nivel foarte 
scăzut al investiţiilor publice în CDI face 
obiectul unei colaborări europene,

Or. fr

Amendamentul 31
Antonio Cancian, Patrizia Toia

Propunere de rezoluţie
Considerentul H 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H). întrucât o relaţie mai bună între 
domeniul academic si cel industrial este 
indispensabilă pentru a permite 
transformarea rezultatelor cercetării în 
produse şi servicii generatoare de creştere 
economică,

(H). întrucât o relaţie mai bună între 
domeniul academic, instituţiile publice de 
cercetare si sectorul industrial este 
indispensabilă pentru a permite 
transformarea rezultatelor cercetării în 
produse şi servicii generatoare de creştere 
economică,

Or. it

Amendamentul 32
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Considerentul H 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H). întrucât o relaţie mai bună între 
domeniul academic şi cel industrial este 
indispensabilă pentru a permite 
transformarea rezultatelor cercetării în 
produse şi servicii generatoare de creştere 
economică,

(H). întrucât o interacţiune mai bună între 
domeniul academic, cel al cercetării şi cel 
industrial este indispensabilă pentru a 
permite îmbunătăţirea transformării
rezultatelor cercetării în produse şi servicii 
generatoare de creştere economică,

Or. fr

Amendamentul 33

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Considerentul H 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H). întrucât o relaţie mai bună între 
domeniul academic şi cel industrial este 
indispensabilă pentru a permite 
transformarea rezultatelor cercetării în 
produse şi servicii generatoare de creştere 
economică;

(H). întrucât o relaţie mai bună între 
sectorul academic şi cel privat este 
indispensabilă pentru a permite 
transformarea rezultatelor cercetării în 
produse şi servicii generatoare de beneficii 
pentru întreaga societate;

Or. en

Amendamentul 34
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Considerentul Η 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H). întrucât o relaţie mai bună între 
domeniul academic şi cel industrial este 
indispensabilă pentru a permite 
transformarea rezultatelor cercetării în 
produse şi servicii generatoare de creştere 
economică,

(H).întrucât o relaţie mai bună între 
domeniul academic, de cercetare şi cel 
industrial este indispensabilă pentru a 
permite transformarea rezultatelor 
cercetării în produse şi servicii generatoare 



PE460.952v01-00 18/82 AM\861447RO.doc

RO

de creştere economică;

Or. el

Amendamentul 35
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ha). întrucât cercetarea şi dezvoltarea de 
modele, metodologii şi instrumente mai 
bune şi mai eficiente pentru inovare şi 
comercializare este necesară şi trebuie să 
facă parte din restul PC7;

Or. en

Amendamentul 36

Lena Ek în numele Grupului ALDE

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ha). întrucât PC7 ar trebui să fie 
modelat pe aceleaşi principii generale ca 
şi SEC;

Or. en

Amendamentul 37
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J). întrucât anii 2011-2013 sunt ani 
sensibili, care necesită o atenţie deosebită 
imediată în termeni de factori de 
competitivitate, printre care se numără şi
cercetarea şi inovarea,

(J). întrucât anii 2011-2013 sunt ani 
sensibili, care necesită o atenţie deosebită 
imediată în termeni de factori de 
competitivitate, printre care actori 
principali sunt cercetarea şi inovarea,

Or. fr

Amendamentul 38
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J). întrucât anii 2011-2013 sunt ani 
sensibili, care necesită o atenţie deosebită 
imediată în termeni de factori de 
competitivitate, printre care se numără şi 
cercetarea şi inovarea;

(J). întrucât anii 2011-2013 sunt ani 
sensibili, care necesită o atenţie deosebită 
imediată în termeni de factori de 
competitivitate şi coeziune socială, printre 
care se numără şi cercetarea şi inovarea;

Or. en

Amendamentul 39
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K). întrucât complexitatea gestionării 
administrative este, în continuare, un 
handicap major al PC7, astfel încât 
simplificarea sa reprezintă o miză majoră
pentru viitorul programului,

(K). întrucât complexitatea gestionării 
administrative, birocraţia semnificativă, 
eficienţa scăzută şi întârzierile 
nejustificate sunt, în continuare, 
handicapuri majore ale PC7, care nu 
încurajează comunitatea ştiinţifică, 
organizaţiile societăţii civile, 
reprezentanţii comerţului şi ai industriei 
să participe în acest program, astfel încât 
simplificarea sa trebuie să rămână o miză 
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majoră pentru viitorul programului,

Or. lt

Amendamentul 40
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K). întrucât complexitatea gestionării 
administrative este, în continuare, un 
handicap major al PC7, astfel încât 
simplificarea sa reprezintă o miză majoră 
pentru viitorul programului,

(K). întrucât complexitatea gestionării 
administrative este, în continuare, un 
handicap major al PC7, astfel încât 
simplificarea sa reprezintă o miză majoră 
pentru viitorul programului şi întrucât 
numeroase îmbunătăţiri, care nu necesită 
o nouă reglementare, pot fi introduse la 
jumătatea perioadei PC7 respectându-se 
stabilitatea, coerenţa generală şi 
securitatea juridică, toate acestea 
reprezentând fundamentele încrederii 
reciproce a părţilor interesate,

Or. fr

Amendamentul 41
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K). întrucât complexitatea gestionării 
administrative este, în continuare, un 
handicap major al PC7, astfel încât 
simplificarea sa reprezintă o miză majoră 
pentru viitorul programului;

(K). întrucât complexitatea gestionării 
administrative, birocraţia şi lipsa 
transparenţei sunt în continuare 
handicapuri majore ale PC7, astfel încât 
simplificarea sa reprezintă o miză majoră 
pentru viitorul programului;

Or. el
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Amendamentul 42

Eva-Britt Svensson în numele Comisiei FEMM
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ka). întrucât obiectivul PC7 de 
participare a femeilor în domeniul 
cercetării în proporţie de 40 % este 
ambiţios şi corect; întrucât procentul 
actual de participare a acestora la 
proiecte de cercetare PC7 este un
dezamăgitor 25,5 %;

Or. en

Amendamentul 43
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Considerentul K a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ka. întrucât beneficiarii programelor de 
cercetare utilizează mai multe surse de 
finanţare naţionale si comunitare, fiecare 
dintre acestea având criterii şi proceduri 
de evaluare diferite,

Or. ro

Amendamentul 44
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ka (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ka). întrucât simplificarea administraţiei 
ar trebui să reprezinte una dintre cele mai 
mari priorităţi în cadrul revizuirii;

Or. en

Amendamentul 45

Eva-Britt Svensson în numele Comisiei FEMM
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Kb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Kb). întrucât femeile din domeniul 
cercetării tind, într-o măsură mai mare 
decât bărbaţii, să efectueze sarcini 
administrative şi să lucreze la proiecte de 
cercetare mai mici, mai puţin profilate;

Or. en

Amendamentul 46

Eva-Britt Svensson în numele Comisiei FEMM
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Kc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Kc). întrucât un „plafon de sticlă” foarte 
problematic pare să apară pentru femeile 
din domeniul cercetării, în sensul că, 
odată cu vârsta, scade ponderea femeilor 
implicate în cercetare; întrucât numărul 
scăzut de femei în domeniul cercetării 
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selectate pentru acordarea titlului de 
cercetător avansat CEC este o indicaţie a 
unui astfel de „plafon de sticlă”;

Or. en

Amendamentul 47
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. salută calitatea rapoartelor experţilor 
privind evaluarea intermediară a PC7 şi 
acest lucru în pofida caracterului general al 
mandatului acordat grupurilor de experţi; 
regretă, totodată, că evaluarea nu s-a referit 
şi la ansamblul global constituit de 
acţiunile statelor membre şi ale Uniunii 
Europene;

1. salută calitatea rapoartelor experţilor 
privind evaluarea intermediară a PC7 şi a 
mecanismului de finanţare cu partajarea 
riscurilor în ceea ce priveşte calitatea 
activităţilor, punerea în aplicare şi 
rezultatele obţinute şi acest lucru în pofida 
caracterului general al mandatului acordat 
grupurilor de experţi; regretă, totodată, că 
evaluarea nu s-a referit şi la ansamblul 
global constituit de acţiunile statelor 
membre şi ale Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 48
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. salută calitatea rapoartelor experţilor 
privind evaluarea intermediară a PC7 şi 
acest lucru în pofida caracterului general al 
mandatului acordat grupurilor de experţi; 
regretă, totodată, că evaluarea nu s-a 
referit şi la ansamblul global constituit de 
acţiunile statelor membre şi ale Uniunii 
Europene;

1. salută calitatea rapoartelor experţilor 
privind evaluarea intermediară a PC7 şi 
acest lucru în pofida caracterului general al 
mandatului acordat grupurilor de experţi; 
subliniază, totodată, că evaluarea nu s-a 
referit şi la ansamblul global constituit de 
acţiunile statelor membre şi ale Uniunii 
Europene;
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Or. en

Amendamentul 49
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. nu îşi explică întârzierea Comisiei, care 
a publicat comunicarea sa la 9 februarie 
2011, deşi avea obligaţia de a o face cel 
târziu în 2010 şi regretă caracterul slab al 
Comunicării Comisiei, având în vedere 
mizele actuale;

2. nu îşi explică întârzierea Comisiei, care 
a publicat comunicarea sa la 9 februarie 
2011, deşi avea obligaţia de a o face cel 
târziu în 2010 şi regretă caracterul slab al 
Comunicării Comisiei, având în vedere 
mizele actuale, în special situaţia actuală 
de criză economică, fondurile care 
urmează să fie absorbite în cadrul PC7 
etc.;

Or. fr

Amendamentul 50

Lena Ek în numele Grupului ALDE 

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. subliniază în particular zece 
recomandări specifice făcute de către 
grupul de experţi şi solicită urgent 
punerea în aplicare a acestor propuneri;

Or. en
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Amendamentul 51
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. solicită Comisiei să efectueze o 
evaluare mai aprofundată a celor zece 
recomandări conţinute de rapoartele 
experţilor;

Or. fr

Amendamentul 52
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 2b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2b. subliniază relativitatea concluziilor 
rezultate din evaluarea intermediară 
deoarece majoritatea fondurilor pentru 
PC7 nu au fost încă alocate, proiectele 
iniţiate sunt încă în desfăşurare şi 
celelalte finanţări în cadrul PC7 se vor 
desfăşura dincolo de aplicarea acestuia;

Or. fr

Amendamentul 53
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 2c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2c. solicită Comisiei şi statelor membre să 
consolideze metodele lor de comunicare 
cu privire la programele-cadru facilitând 
astfel accesul la informaţiile necesare 
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pentru participarea diferiţilor actori;

Or. fr

Amendamentul 54
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că rezultatele obţinute de 
PC7 nu fac dovada unei plusvalori 
europene suficiente în materie de CDI;

eliminat

Or. es

Amendamentul 55
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că rezultatele obţinute de 
PC7 nu fac dovada unei plusvalori 
europene suficiente în materie de CDI;

eliminat

Or. en

Amendamentul 56
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI;

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI; salută 
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dezvoltarea actuală a unui tablou de bord 
privind inovarea; cu toate acestea, solicită 
Comisiei să pună un accent mai mare pe 
evaluarea eficienţei şi eficacităţii în 
finanţarea cercetării şi inovării în ceea ce 
priveşte plusvaloarea europeană;

Or. en

Amendamentul 57
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI;

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7 
tind să facă dovada unei plusvalori 
europene în materie de CDI; regretă, 
totuşi, incapacitatea Comisiei de a 
comunica în ceea ce priveşte succesul cu 
statele membre, comunităţile ştiinţifice şi, 
la nivel general, cu cetăţenii europeni;

Or. fr

Amendamentul 58
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3.consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI;

3.consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI, de vreme ce 
Europa se află în continuare în urma 
SUA, continuând să piardă şi avansul pe 
care îl deţinea în relaţie cu economiile 
emergente; 
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Or. el

Amendamentul 59

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene
suficiente în materie de CDI;

3. consideră că Comisia ar trebui să
depună mai multe eforturi pentru a 
comunica mai bine în ceea ce priveşte 
plusvaloarea programelor europene de 
CDI;

Or. en

Amendamentul 60
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI;

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7
ar putea fi consolidate pentru a-şi realiza 
complet potenţialul de plusvaloare în 
materie de CDI în Europa;

Or. en

Amendamentul 61
Ioan Enciu

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI;

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI, întrucât 
ratele de succes sunt mici;

Or. en

Amendamentul 62
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7 
nu fac dovada unei plusvalori europene 
suficiente în materie de CDI;

3. consideră că rezultatele obţinute de PC7
în anumite domenii fac dovada unei 
plusvalori europene suficiente în materie 
de CDI;

Or. en

Amendamentul 63
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. constată că, în toată Europa, cota 
financiară este extrem de dezechilibrată, 
şi că rezultatele arată că vechile state 
membre absorb cea mai mare parte a 
resurselor financiare; concluzionează că 
acest lucru este în contradicţie cu 
obiectivul coeziunii teritoriale privind 
dezvoltarea echilibrată în Europa, astfel 
cum a fost acesta adăugat în Tratatul de 
la Lisabona;



PE460.952v01-00 30/82 AM\861447RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 64
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. consideră că structura şi punerea în 
aplicare a PC7 actual şi programul-cadru 
viitor trebuie să se bazeze pe principiile 
simplităţii, stabilităţii, continuităţii, 
transparenţei şi clarităţii juridice;

Or. lt

Amendamentul 65
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. regretă lipsa unei metodologii de 
evaluare a progresului în domeniul 
cunoştinţelor ştiinţifice realizat de 
proiectele finanţate prin PC7;

Or. fr

Amendament 66
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3b. solicită să se asigure o mai bună 
colaborare a oamenilor de ştiinţă din 
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Europa şi să se creeze condiţii favorizante 
mobilităţii acestora;

Or. lt

Amendamentul 67
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută nivelul de participare şi de 
excelenţă în selecţia proiectelor; regretă, 
totuşi, că rata de succes a acestui program 
rămâne, în general, destul de scăzută şi 
descurajantă, mai ales pentru IMM-uri;

4. salută nivelul de participare şi de 
excelenţă în selecţia proiectelor; regretă, 
totuşi, că rata de succes a acestui program 
rămâne, în general, destul de scăzută şi 
descurajantă, mai ales pentru IMM-uri; 
subliniază faptul că durata proiectelor 
împiedică adesea participarea IMM-
urilor; recomandă ca IMM-urile să fie 
mult mai activ implicate în procesul de 
exploatare a rezultatelor obţinute; în 
special, recomandă ca unor beneficiari 
din cadrul IMM-urilor să li se ofere de 
două ori pe an posibilitatea unui acces 
facil la fondurile orientate către inovare şi 
la activităţile de transfer tehnologic;

Or. en

Amendamentul 68
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută nivelul de participare şi de 
excelenţă în selecţia proiectelor; regretă, 
totuşi, că rata de succes a acestui program 
rămâne, în general, destul de scăzută şi 
descurajantă, mai ales pentru IMM-uri;

4. salută rata de răspuns la solicitările de 
proiecte şi rata de excelenţă a proiectelor 
selectate; regretă, totuşi, faptul că rata de 
succes a acestui program rămâne, în 
general, destul de scăzută şi descurajantă, 
mai ales pentru IMM-uri; consideră că o 



PE460.952v01-00 32/82 AM\861447RO.doc

RO

simplificare reală a aspectelor 
administrative şi financiare ar putea 
remedia această situaţie;

Or. fr

Amendamentul 69
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută nivelul de participare şi de 
excelenţă în selecţia proiectelor; regretă, 
totuşi, că rata de succes a acestui program 
rămâne, în general, destul de scăzută şi 
descurajantă, mai ales pentru IMM-uri;

4. salută nivelul de participare şi de 
excelenţă în selecţia proiectelor; regretă, 
totuşi, că rata de succes a acestui program 
rămâne, în general, destul de scăzută şi 
descurajantă, mai ales pentru IMM-uri, 
care joacă un rol deosebit de important în 
valorificarea evoluţiilor din domeniul 
cercetării şi inovării în contextul 
programului-cadru;

Or. en

Amendamentul 70
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. salută nivelul de participare şi de 
excelenţă în selecţia proiectelor; regretă, 
totuşi, că rata de succes a acestui program 
rămâne, în general, destul de scăzută şi 
descurajantă, mai ales pentru IMM-uri;

4. salută utilizarea principiului de 
excelenţă în selecţia proiectelor; regretă, 
totuşi, că rata de succes a anumitor state 
membre şi IMM-uri din acest program 
rămâne, în general, destul de scăzută şi 
descurajantă;

Or. en



AM\861447RO.doc 33/82 PE460.952v01-00

RO

Amendamentul 71
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. susţine că din cauza complexităţii 
gestionării administrative şi tehnice, 
dificultăţile privind participarea în 
proiectele de cercetare ştiinţifică şi de 
inovare, rămân, în special în cazul IMM-
urilor şi al institutelor mici de cercetare 
ştiinţifică;

Or. lt

Amendamentul 72
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. considera ca PC7 si viitorul PC8 ar 
trebui sa contribuie mai mult la 
dezvoltarea industriei europene si solicita 
Comisiei si statelor membre încurajarea
cercetării aplicate;

Or. ro

Amendamentul 73
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea 

eliminat
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obiectivelor şi a temelor abordate şi 
diversificarea instrumentelor a redus 
capacitatea PC7 în beneficiul unui 
obiectiv major european precis;

Or. ro

Amendamentul 74
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea obiectivelor 
şi a temelor abordate şi diversificarea 
instrumentelor a redus capacitatea PC7 în 
beneficiul unui obiectiv major european 
precis;

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea obiectivelor 
şi a temelor abordate şi diversificarea 
instrumentelor a redus capacitatea PC7 în 
beneficiul unui obiectiv major european 
precis; subliniază faptul că programul 
actual de cooperare este prea limitat şi 
subiectele adesea prea specifice pentru a 
răspunde marilor provocări societale; 
recomandă ca următorul program-cadru 
să prevadă apeluri cu un domeniu tematic 
mai larg;

Or. en

Amendamentul 75
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea obiectivelor 
şi a temelor abordate şi diversificarea 
instrumentelor a redus capacitatea PC7 în 
beneficiul unui obiectiv major european 

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea obiectivelor 
şi a temelor abordate şi diversificarea 
instrumentelor a redus capacitatea PC7 în 
beneficiul unui obiectiv major european 
precis; în ceea ce priveşte PC8, solicită 
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precis; Comisiei să evalueze posibilitatea de 
concentrare a unei jumătăţi din bugetul 
PC pe două teme mari, cum ar fi 
îmbătrânirea sănătoasă şi stocarea 
energiei;

Or. en

Amendamentul 76
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea 
obiectivelor şi a temelor abordate şi
diversificarea instrumentelor a redus 
capacitatea PC7 în beneficiul unui obiectiv 
major european precis;

5. constată că diversificarea instrumentelor 
a redus capacitatea PC7 în beneficiul unui 
obiectiv major european precis;

Or. en

Amendamentul 77
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea 
obiectivelor şi a temelor abordate şi 
diversificarea instrumentelor a redus
capacitatea PC7 în beneficiul unui 
obiectiv major european precis;

5. constată că înmulţirea obiectivelor şi a 
temelor abordate şi diversificarea 
instrumentelor a extins domeniul de 
aplicare a PC7;

Or. en
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Amendamentul 78
Hermann Winkler, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea 
obiectivelor şi a temelor abordate şi 
diversificarea instrumentelor a redus 
capacitatea PC7 în beneficiul unui obiectiv 
major european precis;

5. constată înmulţirea obiectivelor şi a 
temelor abordate şi diversificarea 
instrumentelor a redus capacitatea PC7 în 
beneficiul unui obiectiv major european 
precis;

Or. de

Amendamentul 79
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea 
obiectivelor şi a temelor abordate şi 
diversificarea instrumentelor a redus 
capacitatea PC7 în beneficiul unui obiectiv 
major european precis;

5. constată că înmulţirea obiectivelor şi a 
temelor abordate şi diversificarea 
instrumentelor a redus capacitatea PC7 în 
beneficiul unui obiectiv major european 
precis;

Or. en

Amendamentul 80
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. constată că sporirea mijloacelor 
financiare şi umane, înmulţirea obiectivelor 
şi a temelor abordate şi diversificarea 

5. constată că lipsa coordonării la sporirea 
mijloacelor financiare şi umane, înmulţirea 
obiectivelor şi a temelor abordate şi 
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instrumentelor a redus capacitatea PC7 în 
beneficiul unui obiectiv major european 
precis;

diversificarea instrumentelor a redus 
capacitatea PC7 în beneficiul unui obiectiv 
major european precis;

Or. de

Amendamentul 81
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. consideră că, în scopul de a spori 
resursele umane dedicate cercetării şi 
inovării în Europa, este necesar ca în 
acest domeniu carierele profesionale să 
devină mai atractive prin eliminarea 
barierelor administrative şi recunoaşterea 
meritelor şi timpului de instruire şi de 
muncă din oricare centru de cercetare; în 
acest scop, invită instituţiile europene să 
stabilească criteriile în conformitate cu 
care universităţile sau centrele dedicate 
cercetării să pună în aplicare un sistem 
care să evalueze performanţa şi evoluţia 
cercetării;

Or. en

Amendamentul 82
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul  5 a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a .îşi exprimă tristeţea pentru faptul că 
există încă un mare grad de dezintegrare 
a cercetării şi atrage atenţia asupra 
faptului că programele de cercetare 
(publice şi private) ar trebui să-şi menţină 
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continuitatea pe agenda europeană 
pentru cercetare şi să aibă priorităţi mai 
consecvent stabilite, astfel încât să fie 
evitate suprapunerile şi eventualele erori; 

Or. el

Amendamentul 83

Lena Ek în numele Grupului ALDE 

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. propune ca costurile globale pentru 
proiectele din cadrul PC7 să fie limitate la 
10 %; consideră că nivelul anterior 
revizuirii de 25 % din cheltuielile generale 
este intolerabil, având în vedere 
restricţiile generale aplicate bugetului;

Or. en

Amendamentul 84
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. susţine consolidarea programului 
„Cooperare”, care rămâne pertinent în 
raport cu mizele ştiinţifice şi tehnologice 
actuale; subliniază rolul său în dezvoltarea 
unei mase critice de CDI care nu ar putea fi 
atinsă astfel la nivel naţional/regional, 
demonstrând astfel plusvaloarea 
europeană; recomandă aplicarea acţiunii 
„tehnologii viitoare şi emergente” şi 
generalizarea „foilor de parcurs” pentru 
toate tematicile; solicită mai multă 

6. susţine consolidarea programului 
„Cooperare”, care rămâne pertinent în 
raport cu mizele ştiinţifice şi tehnologice 
actuale; subliniază rolul său în dezvoltarea 
unei mase critice de CDI care nu ar putea fi 
atinsă astfel la nivel naţional/regional, 
permiţând coordonarea competenţelor, 
contribuind astfel la structurarea 
comunităţilor ştiinţifice şi demonstrând 
astfel plusvaloarea europeană; consideră 
că cercetarea în colaborare la nivel 
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flexibilitate în stabilirea temelor cererii de 
oferte, a pragurilor şi a plafoanelor de 
finanţare care fac diferenţa între 
proiectele mari şi mici;

transnaţional trebuie să rămână o 
prioritate, contribuind în mod eficient la 
interdisciplinaritate, la parteneriate 
intersectoriale, la progresul în domeniul 
cunoaşterii; consideră că, alături de 
priorităţile tematice, ar trebui să fie 
introdus un program „blanc”, cu cereri de 
oferte care să fie în întregime „bottom 
up” şi că programele, cum ar fi FET 
(Future Emerging Technologies) sau 
COST (Cooperation for Science and 
Technology), ar trebui să fie consolidate;

Or. fr

Amendamentul 85
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. susţine consolidarea programului 
„Cooperare”, care rămâne pertinent în 
raport cu mizele ştiinţifice şi tehnologice 
actuale; subliniază rolul său în dezvoltarea 
unei mase critice de CDI care nu ar putea fi 
atinsă astfel la nivel naţional/regional, 
demonstrând astfel plusvaloarea 
europeană; recomandă aplicarea acţiunii 
„tehnologii viitoare şi emergente” şi 
generalizarea „foilor de parcurs” pentru 
toate tematicile; solicită mai multă 
flexibilitate în stabilirea temelor cererii de 
oferte, a pragurilor şi a plafoanelor de 
finanţare care fac diferenţa între proiectele 
mari şi mici;

6. susţine consolidarea programului 
„Cooperare”, care rămâne pertinent în 
raport cu mizele ştiinţifice şi tehnologice 
actuale; subliniază rolul său în dezvoltarea 
unei mase critice de CDI care nu ar putea fi 
atinsă astfel la nivel naţional/regional, 
demonstrând astfel plusvaloarea 
europeană; recomandă aplicarea acţiunii 
„tehnologii viitoare şi emergente” şi 
generalizarea „foilor de parcurs” pentru 
toate tematicile; solicită mai multă 
flexibilitate în stabilirea temelor cererii de 
oferte, a pragurilor şi a plafoanelor de 
finanţare care fac diferenţa între proiectele 
mari şi mici; subliniază importanţa creării 
Spaţiului european de cercetare, inclusiv 
a „versiunii sale online”;

Or. fr
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Amendamentul 86
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. susţine consolidarea programului 
„Cooperare”, care rămâne pertinent în 
raport cu mizele ştiinţifice şi tehnologice 
actuale; subliniază rolul său în dezvoltarea 
unei mase critice de CDI care nu ar putea fi 
atinsă astfel la nivel naţional/regional, 
demonstrând astfel plusvaloarea 
europeană; recomandă aplicarea acţiunii 
„tehnologii viitoare şi emergente” şi 
generalizarea „foilor de parcurs” pentru 
toate tematicile; solicită mai multă 
flexibilitate în stabilirea temelor cererii de 
oferte, a pragurilor şi a plafoanelor de 
finanţare care fac diferenţa între proiectele 
mari şi mici;

6. susţine consolidarea programului 
„Cooperare”, care rămâne pertinent în 
raport cu mizele ştiinţifice şi tehnologice 
actuale; subliniază rolul său în dezvoltarea 
unei mase critice de CDI care nu ar putea fi 
atinsă astfel la nivel naţional/regional, 
demonstrând astfel plusvaloarea 
europeană; recomandă aplicarea acţiunii 
„tehnologii viitoare şi emergente” şi 
generalizarea „foilor de parcurs” pentru 
toate tematicile; solicită mai multă 
flexibilitate în stabilirea temelor cererii de 
oferte, a pragurilor şi a plafoanelor de 
finanţare care fac diferenţa între proiectele 
mari şi mici; recomandă evitarea 
apelurilor prea specifice;

Or. en

Amendamentul 87
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. susţine consolidarea programului 
„Cooperare”, care rămâne pertinent în 
raport cu mizele ştiinţifice şi tehnologice 
actuale; subliniază rolul său în dezvoltarea 
unei mase critice de CDI care nu ar putea fi 
atinsă astfel la nivel naţional/regional, 
demonstrând astfel plusvaloarea 
europeană; recomandă aplicarea acţiunii 
„tehnologii viitoare şi emergente” şi 
generalizarea „foilor de parcurs” pentru 
toate tematicile; solicită mai multă 

6. susţine consolidarea programului 
specific „Cooperare”, care rămâne 
pertinent în raport cu mizele ştiinţifice şi 
tehnologice actuale; subliniază rolul său în 
dezvoltarea unei mase critice de CDI care 
nu ar putea fi atinsă astfel la nivel 
naţional/regional, demonstrând astfel 
plusvaloarea europeană; recomandă 
aplicarea acţiunii „tehnologii viitoare şi 
emergente” şi generalizarea „foilor de 
parcurs” pentru toate tematicile; solicită 
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flexibilitate în stabilirea temelor cererii de 
oferte, a pragurilor şi a plafoanelor de 
finanţare care fac diferenţa între proiectele 
mari şi mici;

mai multă flexibilitate în stabilirea temelor 
cererii de oferte, a pragurilor şi a 
plafoanelor de finanţare care fac diferenţa 
între proiectele mari şi mici;

Or. es

Amendamentul 88
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. atrage atenţia asupra faptului că, în 
cazul restructurării PC7 în ştiinţă pentru 
ştiinţă, ştiinţă pentru competiţie şi ştiinţă 
pentru societate, există riscul de a ignora 
trecerea graduală de la cercetarea de bază 
la cercetare aplicată şi inovare; subliniază 
necesitatea garantării derulării cu succes 
a proiectelor integrate, fără blocaje 
cauzate de structuri rigide;

Or. de

Amendamentul 89
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. propune accelerarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: 
sănătate, medicamente, alimentaţie, 
biotehnologie, TIC, nanoştiinţe şi 
nanotehnologii, materiale, poluare, 
energie, mediu (inclusiv schimbări 
climatice, lemn, păduri), ecotehnologii, 
captarea dioxidului de carbon, transport, 
ştiinţe economice, sociale şi umane, spaţiu 

eliminat
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şi securitate; cercetarea în domeniul apei 
ar trebui, de asemenea, să fie o prioritate;

Or. de

Amendamentul 90
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. propune accelerarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, mediu (inclusiv 
schimbări climatice, lemn, păduri), 
ecotehnologii, captarea dioxidului de 
carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de 
asemenea, să fie o prioritate;
;

7. propune  să se întreprindă acţiuni în ceea 
ce priveşte evaluarea necesară cu scopul 
dezvoltării ulterioare a cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, mediu (inclusiv 
schimbări climatice, lemn, păduri), 
ecotehnologii, captarea dioxidului de 
carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de 
asemenea, să fie o prioritate; aceasta va 
trebui să se desfăşoare respectând 
legislaţiile statelor membre, ţinând cont 
de implicaţiile etice ale acestor tematici. 
Astfel de opţiuni nu trebuie să ducă la 
discriminări directe sau indirecte între 
statele membre întrucât influenţează (mai 
mult sau mai puţin) alocarea fondurilor 
UE;

Or. it

Amendamentul 91

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. propune accelerarea cercetării în
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, mediu
(inclusiv schimbări climatice, lemn, 
păduri), ecotehnologii, captarea dioxidului 
de carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de 
asemenea, să fie o prioritate;

7. propune ca, în vederea realizării 
obiectivelor strategiei „Europa 2020”, 
cercetarea pentru perioada 2011 – 2013 
să se concentreze pe cele mai urgente 
provocări ale UE, din cadrul sectoarelor
identificate în cadrul programului 
„Cooperare” al PC7: sănătate, siguranţă 
alimentară şi nutriţie, eficienţa resurselor, 
combaterea poluării, realizarea eficienţei 
energetice şi promovarea energiei 
regenerabile, protejarea şi regenerarea 
mediului (inclusiv schimbări climatice, 
apa, solul, lemn, păduri), dezvoltarea 
ecotehnologiilor, promovarea 
transportului durabil, sprijinirea ştiinţelor
economice, sociale şi umane;

Or. en

Amendamentul 92
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. propune accelerarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, mediu (inclusiv 
schimbări climatice, lemn, păduri), 
ecotehnologii, captarea dioxidului de 
carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de 
asemenea, să fie o prioritate;

7. propune accelerarea, în conformitate cu 
priorităţile „Strategiei Europa 2020”, a 
cercetării în sectoarele identificate în 
cadrul programului „Cooperare” al PC7: 
sănătate, medicamente, alimentaţie, 
biotehnologie, TIC, nanoştiinţe şi 
nanotehnologii, materiale, poluare, energie, 
(în special reţele inteligente) mediu 
(inclusiv schimbări climatice, lemn, 
păduri), ecotehnologii, captarea dioxidului 
de carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de 
asemenea, să fie o prioritate;

Or. fr



PE460.952v01-00 44/82 AM\861447RO.doc

RO

Amendamentul 93
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. propune accelerarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, mediu (inclusiv 
schimbări climatice, lemn, păduri), 
ecotehnologii, captarea dioxidului de 
carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de
asemenea, să fie o prioritate;
;

7. propune accelerarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, (referitor în 
special la iniţiativele SET-PLAN), mediu 
şi schimbări climatice, ecotehnologii, 
captarea şi înmagazinarea CO2, transport, 
ştiinţe economice, sociale şi umane, bunuri 
culturale, spaţiu şi securitate; cercetarea în 
domeniul apei ar trebui, de asemenea, să 
fie o prioritate;

Or. it

Amendamentul 94
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. propune accelerarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, mediu (inclusiv 
schimbări climatice, lemn, păduri), 
ecotehnologii, captarea dioxidului de 
carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de 

7. propune accelerarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente (inclusiv cercetare clinică şi 
preventivă) şi tehnologii medicale, 
alimentaţie, biotehnologie, TIC, nanoştiinţe 
şi nanotehnologii, materiale, poluare, 
energie, mediu (inclusiv schimbări 
climatice, lemn, păduri), ecotehnologii, 
captarea dioxidului de carbon, transport, 
ştiinţe economice, sociale şi umane, spaţiu 
şi securitate; cercetarea în domeniul apei ar 
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asemenea, să fie o prioritate; trebui, de asemenea, să fie o prioritate;

Or. en

Amendamentul 95
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. propune accelerarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, mediu (inclusiv 
schimbări climatice, lemn, păduri), 
ecotehnologii, captarea dioxidului de 
carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de 
asemenea, să fie o prioritate;

7. propune încurajarea cercetării în 
sectoarele identificate în cadrul 
programului „Cooperare” al PC7: sănătate, 
medicamente, alimentaţie, biotehnologie, 
TIC, nanoştiinţe şi nanotehnologii, 
materiale, poluare, energie, mediu (inclusiv 
schimbări climatice, lemn, păduri), 
ecotehnologii, captarea dioxidului de 
carbon, transport, ştiinţe economice, 
sociale şi umane, spaţiu şi securitate; 
cercetarea în domeniul apei ar trebui, de 
asemenea, să fie o prioritate;

Or. en

Amendamentul 96
Patrizia Toia, Antonio Cancian

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. ţinând cont în special de strategia 
Europa 2020 şi de obiectivul „creşterii 
inteligente”, este necesară 
individualizarea ariilor comune de 
cercetare dintre cele mai promiţătoare la 
nivel de aplicaţii concrete care consimt 
cea mai amplă împărţire din punct de 
vedere etic. Astfel de arii ar putea forma 
obiectul unei platforme comune de 
cercetare finanţată de UE, susţinută de o 
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reţea comună de schimb de date 
considerată importantă şi de interes 
major;

Or. it

Amendamentul 97
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. propune consolidarea cercetării 
colaborative, cum ar fi activităţile 
finanţate în cadrul programului specific 
„Cooperare”; solicită să i se ofere 
posibilitatea de a crea proiecte de 
dimensiuni mai mici şi mijlocii, precum şi 
consorţii care să permită o coordonare 
eficientă, pe lângă consolidarea excelenţei 
ştiinţifice; subliniază faptul că abordarea 
bazată pe cercetarea colaborativă trebuie 
să rămână elementul central al 
programului-cadru;

Or. en

Amendamentul 98
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. regretă faptul că cercetarea în 
domeniul educaţiei şi predării nu are o 
prioritate mai mare, din moment ce 
educaţia şi predarea reprezintă un 
element esenţial pentru creşterea 
economică şi competitivitate;
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Or. en

Amendamentul 99
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 7b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7b. regretă faptul că apelurile foarte 
specifice şi limitate din cadrul capitolului 
„Cooperare” în materie de ştiinţe 
socioeconomice şi umaniste face foarte 
dificilă cercetarea nouă şi inovatoare în 
acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 100
Norbert Glante

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază 
necesitatea de a face din CEC o entitate 
juridică independentă, dotată cu putere de 
decizie şi direct responsabilă de strategia 
sa ştiinţifică şi de gestionarea sa 
administrativă;

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană;

Or. de
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Amendamentul 101
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază necesitatea 
de a face din CEC o entitate juridică 
independentă, dotată cu putere de decizie şi 
direct responsabilă de strategia sa ştiinţifică 
şi de gestionarea sa administrativă;

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază necesitatea 
de a face din CEC o entitate juridică 
independentă, dotată cu putere de decizie şi 
direct responsabilă de strategia sa ştiinţifică 
şi de gestionarea sa administrativă, precum 
şi necesitatea de a spori finanţarea pentru 
CEC; sprijină o mai mare transparenţă în 
procesul de numire a consiliului ştiinţific 
şi în componenţa completelor de 
revizuire;

Or. en

Amendamentul 102
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază necesitatea 
de a face din CEC o entitate juridică 
independentă, dotată cu putere de decizie şi 
direct responsabilă de strategia sa ştiinţifică 
şi de gestionarea sa administrativă;

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază totuşi 
faptul că CEC nu poate, să satisfacă 
singur de la început toate nevoile în 
materie de cercetare; regretă lipsa 
participării industriale la CEC; subliniază 
necesitatea de a face din CEC o entitate 
juridică independentă, dotată cu putere de 
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decizie şi direct responsabilă de strategia sa 
ştiinţifică şi de gestionarea sa 
administrativă;

Or. fr

Amendamentul 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază 
necesitatea de a face din CEC o entitate 
juridică independentă dotată cu putere de 
decizie şi direct responsabilă de strategia 
sa ştiinţifică şi de gestionarea sa 
administrativă;

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi capacitatea atractivităţii 
organismelor de cercetare europeană. Se 
doreşte aşadar o confirmare a actualului 
statut juridic al CEC, din punctul de 
vedere al unei transparenţe depline a 
procedurilor şi gestionarea sa 
administrativă;

Or. it

Amendamentul 104
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază necesitatea 
de a face din CEC o entitate juridică 
independentă, dotată cu putere de decizie şi 

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază necesitatea 
de a face din CEC o entitate juridică 
independentă, dotată cu putere de decizie şi 
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direct responsabilă de strategia sa ştiinţifică 
şi de gestionarea sa administrativă;

direct responsabilă de strategia sa ştiinţifică 
şi de gestionarea sa administrativă; solicită 
Comisiei să utilizeze CEC drept pilot 
pentru o mai mare independenţă a 
agenţiilor de finanţare pentru cercetare, 
dezvoltare şi inovare;

Or. en

Amendamentul 105

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază 
necesitatea de a face din CEC o entitate 
juridică independentă, dotată cu putere de 
decizie şi direct responsabilă de strategia
sa ştiinţifică şi de gestionarea sa 
administrativă;

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; solicită Comisiei să 
evalueze opţiunile pentru îmbunătăţirea 
continuă a structurilor şi mecanismelor 
CEC, inclusiv pentru a face din CEC o 
entitate juridică independentă, dotată cu 
putere de decizie şi direct responsabilă de 
gestionarea sa administrativă;

Or. en

Amendamentul 106
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
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(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază necesitatea 
de a face din CEC o entitate juridică 
independentă, dotată cu putere de decizie şi 
direct responsabilă de strategia sa ştiinţifică 
şi de gestionarea sa administrativă;

(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază necesitatea 
de a evalua transformarea CEC într-o 
entitate juridică independentă, dotată cu 
putere de decizie şi direct responsabilă de 
strategia sa ştiinţifică şi de gestionarea sa 
administrativă;

Or. es

Amendamentul 107
Henri Weber

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii organismelor de 
cercetare europeană; subliniază 
necesitatea de a face din CEC o entitate 
juridică independentă, dotată cu putere de 
decizie şi direct responsabilă de strategia sa 
ştiinţifică şi de gestionarea sa 
administrativă;

8. salută, în cadrul programului „Idei”, 
rezultatele promiţătoare obţinute de 
Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) şi rolul acestuia vizând consolidarea 
vizibilităţii şi atractivităţii cercetării 
europene; subliniază necesitatea de a face 
din CEC o entitate juridică independentă, 
dotată cu putere de decizie şi direct 
responsabilă de strategia sa ştiinţifică şi de 
gestionarea sa administrativă;

Or. fr

Amendamentul 108
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. recomandă ca CEC să menţină un 
sprijin puternic pentru oamenii de ştiinţă 
de excelenţă; invită CEC să ofere o 
oportunitate de a sprijini proiectele de 
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echipă, cu condiţia constantă ca astfel de 
proiecte să fie elaborate prin procedura 
ascendentă, unde excelenţa este singurul 
criteriu, şi să acorde subvenţii pentru 
funcţionarea conceptului, în scopul de a 
permite exploatarea rezultatelor obţinute, 
în timp ce subvenţiile ar trebui să fie 
disponibile numai pentru foştii titulari de 
finanţare CEC; consideră că CEC ar 
trebui să sprijine organizarea de instituţii 
universitare internaţionale, în scopul de a 
stabili legături puternice între 
comunităţile de cercetare de excelenţă din 
Europa;

Or. en

Amendamentul 109
Norbert Glante

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. atrage atenţia asupra faptului că rata 
de aprobare a proiectelor la CEC este de 
numai 12 %, ceea ce descurajează 
potenţialii candidaţi cu competenţe solide 
să depună o cerere a cărei aprobare este 
scumpă şi de durată; printr-o creştere a 
ratei de succes la 25 % pentru proiectele 
înaintate, CEC contribuie mai bine la 
stimularea excelenţei absolut necesare în 
UE;

Or. de

Amendamentul 110
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9.susţine, în cadrul programului „Oameni”, 
acţiunile „Marie Curie” valoroase pentru 
cariera cercetătorilor;

9.susţine, în cadrul programului „Oameni”, 
acţiunile „Marie Curie” valoroase pentru 
cariera şi mobilitatea cercetătorilor şi 
îndeosebi a femeilor, de vreme ce 
promovează şanse egale în cercetare, prin 
intermediul acţiunilor care asigură cea 
mai bună armonizare între viaţa 
profesională şi cea de familie şi facilitează 
trecerea la cariera ştiinţifică/de cercetare 
după o pauză temporară; solicită 
sprijinirea acţiunilor care vor contribui la 
mobilitatea cercetătorilor europeni, la 
stoparea „exodului de creiere”, la 
atragerea tinerilor cercetători promiţători 
din ţări terţe şi vor face mai atractivă 
perspectiva carierei în cercetare în 
Uniunea Europeană; 

Or. el

Amendamentul 111
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor;

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor; este 
însă de părere că în acţiunile „Marie 
Curie” există loc de simplificare în ceea 
ce priveşte numărul de acţiuni; regretă 
mutarea acţiunilor de la DG Cercetare la 
DG Educaţie şi Cultură, întrucât 
formarea doctorală şi postdoctorală ar 
putea fi considerată mai degrabă o 
activitate educaţională decât una 
profesionistă şi împiedică astfel în 
continuare obiectivul de a face o carieră 
în cercetare mai atractivă pentru tinerii 
cercetători;
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Or. en

Amendamentul 112
Antonio Cancian

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor;

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor. 
Printre acestea,  se doreşte să fie acordată 
o atenţie ulterioară propunerilor 
referitoare la colaborările de cercetare 
între sectorul public (universităţi şi 
instituţii publice de cercetare) şi cel 
industrial, precum şi accesul la marile 
infrastructuri de cercetare. Mai mult se 
doreşte stimularea programelor de 
doctorat de cercetare şi post-doctorale în 
structurile industriale;

Or. it

Amendamentul 113
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor;

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor şi 
asigură cercetarea ascendentă 
individualizată într-o gamă foarte largă 
de subiecte; recomandă ca programul 
„Marie Curie” pentru mobilitate să fie 
continuat şi extins cu posibilităţi 
suplimentare de mobilitate a 
doctoranzilor;
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Or. en

Amendamentul 114
Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor;

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor, deşi 
regretă că majoritatea activităţilor 
ştiinţifice efectuate în cadrul UE încă se 
desfăşoară în condiţii precare de muncă;

Or. en

Amendamentul 115
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor;

9. susţine, în cadrul programului 
„Oameni”, acţiunile „Marie Curie” 
valoroase pentru cariera cercetătorilor şi 
solicită o consolidare a mijloacelor sale 
financiare având în vedere rata mare de 
succes;

Or. fr

Amendamentul 116
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. consideră că ar trebui să fie stimulată 
participarea tinerilor oameni de ştiinţă în 
echipe de proiect în cadrul activităţilor de 
cercetare colaborativă desfăşurate de 
industrie şi organizaţia ştiinţifică; invită 
Comisia să utilizeze revizuirea la 
jumătatea perioadei a celui de-al şaptelea 
program-cadru pentru promovarea 
ocupării forţei de muncă în rândul 
tinerilor oameni de ştiinţă prin 
proiectarea normelor şi modurilor de 
participare, astfel încât o parte 
substanţială a fondurilor să fie dedicată 
angajării de tineri cercetători;

Or. en

Amendamentul 117
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. reaminteşte că PC7 ar trebui să 
încurajeze colaborarea şi mobilitatea 
sporită între cercetătorii europeni, de 
exemplu prin introducerea unui sistem de 
bonuri pentru cercetare, banii pentru 
cercetare mergând după cercetătorii care 
se deplasează la universităţi din alte state 
membre;

Or. en

Amendamentul 118
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. este sceptic în ceea ce priveşte 
eterogenitatea obiectivelor din programul 
„Capacităţi” şi dificultăţile rezultate, în 
special în materie de cooperare 
internaţională şi de acţiuni în beneficiul 
IMM-urilor şi al IMM-urilor inovatoare; 
consideră totuşi că proiectele ERA-NET, 
ERA-NET+ şi iniţiativele care se bazează 
pe articolul 185 răspund rolului lor de a 
structura Spaţiul european de cercetare 
(SEC);

10. este sceptic în ceea ce priveşte 
eterogenitatea obiectivelor din programul 
„Capacităţi” şi dificultăţile rezultate, în 
special în materie de cooperare 
internaţională; consideră că acţiunile în 
beneficiul IMM-urilor şi al IMM-urilor 
inovatoare răspund unei nevoi reale şi 
solicită Comisiei să menţină aceste 
acţiuni, precum şi bugetul alocat acestora 
luând măsuri cu scopul de a îmbunătăţi 
punerea lor în aplicare; consideră că 
proiectele „infrastructuri”, ERA-NET, 
ERA-NET+ şi iniţiativele care se bazează 
pe articolul 185 răspund rolului lor de a 
structura Spaţiul european de cercetare 
(SEC);

Or. fr

Amendamentul 119
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. este sceptic în ceea ce priveşte 
eterogenitatea obiectivelor din programul 
„Capacităţi” şi dificultăţile rezultate, în 
special în materie de cooperare 
internaţională şi de acţiuni în beneficiul 
IMM-urilor şi al IMM-urilor inovatoare; 
consideră totuşi că proiectele ERA-NET, 
ERA-NET+ şi iniţiativele care se bazează 
pe articolul 185 răspund rolului lor de a 
structura Spaţiul european de cercetare 
(SEC);

10. este sceptic în ceea ce priveşte 
eterogenitatea obiectivelor din programul 
„Capacităţi” şi dificultăţile rezultate, în 
special în materie de cooperare 
internaţională şi de progres în ceea ce 
priveşte principalele infrastructuri de 
cercetare (ESFRI); consideră că este 
nevoie de acţiuni în beneficiul IMM-urilor 
şi al IMM-urilor inovatoare şi invită 
Comisia să menţină cel puţin nivelul de 
finanţare pentru aceste măsuri, în acelaşi 
timp soluţionând problemele legate de 
punerea în aplicare; consideră că 
proiectele ERA-NET, ERA-NET+ şi 
iniţiativele care se bazează pe articolul 185 
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răspund rolului lor de a structura Spaţiul 
european de cercetare (SEC);

Or. en

Amendamentul 120
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. consideră că sistemul ERA-NET ar 
trebui să fie consolidat ca instrument de 
sprijin al excelenţei şi al dezvoltării 
criteriilor pentru indicatorii de calitate 
care constituie baza pentru coordonarea 
dintre programele sau asociaţiile comune; 
din acest motiv, consideră că ar trebui să 
se acorde stimulente pentru programele şi 
proiectele comune care aplică criterii de 
selecţie bazate pe meritul cercetătorilor şi 
pe calitatea rezultatelor ştiinţifice;

Or. en

Amendamentul 121
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. îşi exprimă scepticismul cu privire la
eficacitatea valorificării fondurilor 
cheltuite pentru crearea de reţele de 
cercetare de excelenţă şi pentru realizarea 
de conferinţe şi manifestaţii şi solicită 
sprijinirea acţiunilor de interrelaţionare 
electronică şi de colaborare a 
cercetătorilor şi de valorificare mai mare 
a noilor tehnologii în dezvoltarea şi 



AM\861447RO.doc 59/82 PE460.952v01-00

RO

diseminarea rezultatelor cercetării;

Or. el

Amendamentul 122

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. salută iniţiativele Comisiei din cadrul 
PC7 care promovează accesul deschis la 
rezultatele cercetării finanţate din fonduri 
publice; solicită ca accesul deschis să 
devină principiul general al proiectelor 
finanţate de Programele-cadru ale UE, ca 
această politică să fie extinsă la date, şi să 
se susţină dezvoltarea unor servicii 
inteligente de informare cu privire la 
cercetare;

Or. en

Amendamentul 123
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. consideră că, pe baza plusvalorii 
europene, accesul deschis şi bazat pe 
criterii de excelenţă la infrastructurile de 
cercetare trebuie să fie consolidat în 
etapele viitoare ale PC7;

Or. en



PE460.952v01-00 60/82 AM\861447RO.doc

RO

Amendamentul 124
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene; regretă, totuşi, 
obstacolele juridice şi administrative 
(personalitate juridică, proprietate 
intelectuală, norme financiare), precum şi
costurile ridicate de funcţionare proprii 
demarării ITC; solicită să fie mai mult 
implicat în controlul politic al acestor 
instrumente;

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene; regretă, totuşi, 
obstacolele juridice şi administrative 
(personalitate juridică, norme financiare şi 
în anumite cazuri proprietate intelectuală), 
ceea ce poate descuraja participarea unui 
număr mare de actori importanţi şi IMM-
uri la cercetare; de asemenea, regretă 
costurile ridicate de funcţionare proprii 
demarării ITC; invită statele membre să îşi 
îndeplinească obligaţiile după ce au fost 
de acord să cofinanţeze ITC; invită 
Comisia să asigure armonizarea normelor 
şi ratelor de finanţare pentru categorii 
similare de participanţi la toate ITC după 
modelul PC7, inclusiv în ceea ce priveşte 
cofinanţarea naţională; solicită să fie mai 
mult implicat în controlul politic al acestor 
instrumente;

Or. en

Amendamentul 125

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene; regretă, totuşi,
obstacolele juridice şi administrative 

11. admite că, în timp ce „iniţiativele 
tehnologice comune” (ITC) pot fi utile 
competitivităţii industriei europene, 
acestea ar trebui să rămână în limitele 
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(personalitate juridică, proprietate 
intelectuală, norme financiare), precum şi 
costurile ridicate de funcţionare proprii 
demarării ITC; solicită să fie mai mult 
implicat în controlul politic al acestor 
instrumente;

ajutorului de stat şi să abordeze chestiuni 
precompetitive; regretă dificultăţile
juridice şi administrative (personalitate 
juridică, proprietate intelectuală, norme 
financiare), precum şi costurile ridicate de 
funcţionare proprii demarării ITC; solicită 
să fie mai mult implicat în controlul politic 
al acestor instrumente, în special pentru 
asigurarea unui echilibru adecvat între 
activităţile de cercetare şi demonstrative şi 
pentru asigurarea participării 
corespunzătoare a institutelor publice de 
cercetare, IMM-urilor şi organizaţiilor de 
cercetare de dimensiuni mai mici;

Or. en

Amendamentul 126
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene; regretă, totuşi, 
obstacolele juridice şi administrative 
(personalitate juridică, proprietate 
intelectuală, norme financiare), precum şi
costurile ridicate de funcţionare proprii 
demarării ITC; solicită să fie mai mult 
implicat în controlul politic al acestor 
instrumente;

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene; regretă, totuşi, 
obstacolele juridice şi administrative 
(personalitate juridică, proprietate 
intelectuală, norme financiare) care riscă 
să descurajeze un număr mare de IMM-
uri şi de actori-cheie din cercetare; 
regretă costurile ridicate de funcţionare 
proprii demarării ITC; solicită statelor 
membre să îşi respecte angajamentele 
bugetare în ceea ce priveşte ITC care 
beneficiază de cofinanţare naţională;
solicită să fie mai mult implicat în 
controlul politic al acestor instrumente;

Or. fr
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Amendamentul 127
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene; regretă, totuşi,
obstacolele juridice şi administrative 
(personalitate juridică, proprietate 
intelectuală, norme financiare), precum şi 
costurile ridicate de funcţionare proprii 
demarării ITC; solicită să fie mai mult 
implicat în controlul politic al acestor 
instrumente;

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene, subliniind faptul că 
acţiunile selectate de cercetare industrială 
prin P3 nu ar trebui să conducă la 
externalizarea finanţării publice; regretă
obstacolele juridice şi administrative 
(personalitate juridică, proprietate 
intelectuală, norme financiare), precum şi 
costurile ridicate de funcţionare proprii 
demarării ITC; subliniază necesitatea de a 
revizui statutul lor ca organism special în 
cadrul Regulamentului financiar revizuit; 
solicită să fie mai mult implicat în 
controlul politic al acestor instrumente;

Or. en

Amendamentul 128
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene; regretă, totuşi,
obstacolele juridice şi administrative 
(personalitate juridică, proprietate 
intelectuală, norme financiare), precum şi 
costurile ridicate de funcţionare proprii 
demarării ITC; solicită să fie mai mult 
implicat în controlul politic al acestor 
instrumente;

11. admite că „iniţiativele tehnologice 
comune” (ITC) sunt utile competitivităţii 
industriei europene; regretă, totuşi,
obstacolele juridice şi administrative 
(personalitate juridică, proprietate 
intelectuală, norme financiare), guvernanţa 
eterogenă şi structurile juridice dintre 
ITC, precum şi costurile ridicate de 
funcţionare proprii demarării ITC; solicită 
să fie mai mult implicat în controlul politic 
al acestor instrumente;
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Or. en

Amendamentul 129
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. are rezerve în ceea ce priveşte 
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare 
ascendentă), preferând menţinerea unui 
echilibru între cele două abordări 
(ascendentă şi descendentă), care răspund 
unor necesităţi specifice;

eliminat

Or. es

Amendamentul 130
Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. are rezerve în ceea ce priveşte 
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare ascendentă), 
preferând menţinerea unui echilibru între 
cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă), care răspund unor necesităţi 
specifice;

12. salută recurgerea mai sistematică la 
cereri de oferte prea deschise (abordare 
ascendentă), întrucât cercetătorii deţin 
informaţii mai bune şi mai actualizate 
legate de problemele cheie din cercetare şi 
observă că criteriile de căutare sunt prea 
limitate, astfel că împiedică inovarea şi 
resursele sunt irosite;

Or. fi
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Amendamentul 131
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. are rezerve în ceea ce priveşte
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare ascendentă), 
preferând menţinerea unui echilibru între 
cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă), care răspund unor necesităţi 
specifice;

12. recunoaşte recurgerea mai sistematică 
la cereri de oferte prea deschise (abordare 
ascendentă); totuşi, sugerează menţinerea 
unui echilibru între cele două abordări 
(ascendentă şi descendentă), care răspund 
unor necesităţi specifice; subliniază 
necesitatea de a consulta şi de a colabora 
cu cercetătorii, industria şi actorii 
societăţii civile, în scopul de a stabili 
agendele de cercetare;

Or. en

Amendamentul 132
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. are rezerve în ceea ce priveşte
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare ascendentă), 
preferând menţinerea unui echilibru între 
cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă), care răspund unor 
necesităţi specifice;

12. consideră că o recurgere mai extinsă
la o abordare ascendentă este esenţială
pentru a asigura capacitatea pe termen 
lung a bazei de cercetare şi pentru a 
aborda marile provocări viitoare, încă 
necunoscute; solicită mai mult echilibru 
între cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă);

Or. en

Amendamentul 133
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 



AM\861447RO.doc 65/82 PE460.952v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. are rezerve în ceea ce priveşte
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare ascendentă), 
preferând menţinerea unui echilibru între 
cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă), care răspund unor necesităţi 
specifice;

12. are rezerve în ceea ce priveşte 
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare ascendentă), 
preferând menţinerea unui echilibru între 
cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă), care răspund unor necesităţi 
specifice; în acest context, solicită 
Comisiei să ia în considerare un sistem de 
finanţare bazat pe recompensarea 
inovaţiei de succes care să completeze 
finanţarea iniţială;

Or. en

Amendamentul 134
Vicky Ford

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. are rezerve în ceea ce priveşte 
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare 
ascendentă), preferând menţinerea unui
echilibru între cele două abordări 
(ascendentă şi descendentă), care răspund
unor necesităţi specifice;

12. subliniază nevoia de a menţine 
echilibrul între abordarea ascendentă şi 
cea descendentă, fiecare răspunzând unor 
necesităţi specifice;

Or. en

Amendamentul 135
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. are rezerve în ceea ce priveşte 
recurgerea mai sistematică la cereri de 

12. subliniază importanţa cererilor de 
oferte deschise (abordarea ascendentă), 
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oferte prea deschise (abordare ascendentă), 
preferând menţinerea unui echilibru între 
cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă), care răspund unor necesităţi 
specifice;

recunoscând în acelaşi timp importanţa 
unui echilibru între abordarea ascendentă 
şi cea descendentă, care răspund unor 
necesităţi specifice;

Or. en

Amendamentul 136
Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. are rezerve în ceea ce priveşte 
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare ascendentă), 
preferând menţinerea unui echilibru între 
cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă), care răspund unor necesităţi 
specifice;

12. are rezerve în ceea ce priveşte 
recurgerea mai sistematică la cereri de 
oferte prea deschise (abordare ascendentă), 
preferând menţinerea unui echilibru între 
cele două abordări (ascendentă şi 
descendentă), care răspund unor necesităţi 
specifice, fiind atentă la prezentarea 
solicitărilor mai uşor accesibile IMM-
urilor;

Or. it

Amendamentul 137
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. îşi exprimă neliniştea cu privire la 
numărul redus de verificări financiare şi 
procentul mare de erori şi corecturi în 
proiectele PC7 în comparaţie cu PC6, şi 
solicită actualizarea mai regulată, dar şi 
realizarea verificărilor nu doar pe bază de 
selecţie aleatorie, ci şi pe baza criteriilor 
realiste, precum experienţa participanţilor 
şi istoricul de erori şi neconformităţi; 



AM\861447RO.doc 67/82 PE460.952v01-00

RO

Or. el

Amendamentul 138
Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale; solicită 
ca cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 
2011, să fie lansate în acord cu statele 
membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea 
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 
actorii care gestionează programele 
naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program; solicită ca 
ultimii trei ani ai PC7 să fie consacraţi 
contribuţiei la structurarea Spaţiului 
european de cercetare;

13. invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale; solicită 
ca cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 
2011, să fie lansate în acord cu statele 
membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea 
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 
actorii care gestionează programele 
naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program; 

Or. fi

Amendamentul 139
Amalia Sartori

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale; solicită
ca cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 
2011, să fie lansate în acord cu statele 
membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea 
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 

13. invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale; solicită 
ca cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 
2011, să fie lansate în acord cu statele 
membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea 
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 
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actorii care gestionează programele 
naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program; solicită ca 
ultimii trei ani ai PC7 să fie consacraţi 
contribuţiei la structurarea Spaţiului 
european de cercetare;

actorii care gestionează programele 
naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program; solicită ca 
ultimii trei ani ai PC7 să fie consacraţi 
contribuţiei la structurarea Spaţiului 
european de cercetare; şi la urmărirea 
obiectivelor Uniunii Inovării, acordând o 
atenţie deosebită priorităţilor identificate 
cu parteneriatele inovării;

Or. it

Amendamentul 140
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale; solicită 
ca cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 
2011, să fie lansate în acord cu statele 
membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 
actorii care gestionează programele 
naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program; solicită ca 
ultimii trei ani ai PC7 să fie consacraţi 
contribuţiei la structurarea Spaţiului 
european de cercetare;

13. invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale, atât în 
formularea cererilor, cât şi în evaluarea 
proiectelor; solicită ca cererile de oferte, 
inclusiv cele din iulie 2011, să fie lansate 
în acord cu statele membre, fără a dubla 
sau concura iniţiativele naţionale, ci în 
completarea acestora; sugerează ca PC7 să 
finanţeze actorii care gestionează 
programele naţionale implicate în 
programarea comună, pentru ca PCCD să 
treacă de la o logică de gestionare de 
proiect la o logică de gestionare de 
program, fără să neglijeze gestionarea 
proiectelor mici; solicită ca ultimii trei ani 
ai PC7 să fie consacraţi contribuţiei la 
structurarea Spaţiului european de 
cercetare;

Or. fr
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Amendamentul 141
Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Hermann Winkler, Marian-Jean 
Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale; solicită 
ca cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 
2011, să fie lansate în acord cu statele 
membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea 
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 
actorii care gestionează programele 
naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program; solicită ca 
ultimii trei ani ai PC7 să fie consacraţi 
contribuţiei la structurarea Spaţiului 
european de cercetare;

13. invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale; solicită 
ca cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 
2011, să fie lansate în acord cu statele 
membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea 
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 
actorii care gestionează programele 
naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program, fără a neglija 
proiectele mici; solicită ca ultimii trei ani 
ai PC7 să fie consacraţi contribuţiei la 
structurarea Spaţiului european de 
cercetare;

Or. en

Amendamentul 142
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13.invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune coordonări între 
acţiunile europene şi cele naţionale; 
solicită ca cererile de oferte, inclusiv cele 
din iulie 2011, să fie lansate în acord cu 
statele membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea 
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 
actorii care gestionează programele 

13.invită Comisia să efectueze o analiză în 
vederea unei mai bune structurări, 
sincronizări şi coordonări între acţiunile 
europene şi cele naţionale; solicită ca 
cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 
2011, să fie lansate în acord cu statele 
membre, fără a dubla sau concura 
iniţiativele naţionale, ci în completarea 
acestora; sugerează ca PC7 să finanţeze 
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naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program; solicită ca 
ultimii trei ani ai PC7 să fie consacraţi 
contribuţiei la structurarea Spaţiului 
european de cercetare;

actorii care gestionează programele 
naţionale implicate în programarea 
comună, pentru ca PCCD să treacă de la o 
logică de gestionare de proiect la o logică 
de gestionare de program; solicită ca 
ultimii trei ani ai PC7 să fie consacraţi 
contribuţiei la structurarea Spaţiului 
european de cercetare;

Or. el

Amendamentul 143
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. îşi exprimă scepticismul cu privire la 
faptul că adesea există posibilitatea de 
finanţare pentru o singură propunere pe 
apel, fapt care conduce la risipirea 
resurselor investite pentru pregătirea şi 
evaluarea celor mai bune propuneri şi la 
nefinanţarea celor mai bune idei; solicită 
Comisiei să cerceteze posibilitatea 
finanţării celor mai bune propuneri 
neselectate, din bugetul suplimentar 
pentru cercetare (matching research 
funds), la care participă statele membre, 
fondurile regionale şi structurale, dar şi 
sectorul privat; 

Or. el

Amendamentul 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre 
Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. subliniază faptul că, pentru a sprijini 
dezvoltarea echilibrată a programării în 
comun, instituţiile europene ar trebui să 
se angajeze să accepte criterii de 
excelenţă pentru selecţia proiectelor şi să 
elaboreze propuneri pentru evaluarea 
rezultatelor adaptate la caracteristicile 
fiecărui sector;

Or. en

Amendamentul 145
Jean-Pierre Audy, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. solicită ca toate documentele oficiale 
privind politicile europene în materie de 
cercetare şi de inovare să fie coordonate 
cu scopul de a urmări abordarea generală 
a Strategiei Europa 2020;

Or. fr

Amendamentul 146

Lena Ek în numele Grupului ALDE 

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. solicită noi cereri de oferte cu privire 
la modul de optimizare a utilizării 
biogazului, precum: gazificarea, utilizarea 
de biomateriale noi şi optimizarea 
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producţiei de biogaz;

Or. en

Amendamentul 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluţie
Punctul 13b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13b. consideră că, odată ce instituţiile şi 
grupurile de cercetare au fost 
familiarizate şi s-au integrat şi au devenit 
parte a programelor de cercetare, cel de-al 
8-lea program-cadru nu ar trebui să 
schimbe prea multe pentru a fi cunoscut 
şi bine înţeles de toţi actorii implicaţi;

Or. en

Amendamentul 148
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 13b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13b. subliniază importanţa acţiunilor 
directe ale Centrului Comun de Cercetare 
şi contribuţia acestora la dezvoltarea 
durabilă, la competitivitate, la securitatea 
şi la siguranţa energiei nucleare;

Or. fr

Amendamentul 149
Cristina Gutiérrez-Cortines, Teresa Riera Madurell, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 13c (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13c. subliniază faptul că, pe baza 
articolului 185 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) 
şi în scopul de a evita duplicitatea privind 
cercetarea şi inovarea şi de a realiza o 
difuzie mai mare a rezultatelor, ar fi 
necesară consolidarea sarcinilor Comisiei
în materie de coordonare în interiorul 
programării în comun;

Or. en

Amendamentul 150
Herbert Reul

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi 
statele membre, iar acesta să beneficieze 
la început de o finanţare semnificativă 
între PC7 şi Agenţia Europeană de 
Apărare, în baza articolului 45 alineatul 
(1) litera (d) din TUE, în vederea 
consolidării bazei industriale şi 
tehnologice a sectorului apărării, 
îmbunătăţind, totodată, eficacitatea 
cheltuielilor publice militare;

eliminat

Or. de

Amendamentul 151

Lena Ek în numele Grupului ALDE 
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Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi 
statele membre, iar acesta să beneficieze 
la început de o finanţare semnificativă 
între PC7 şi Agenţia Europeană de 
Apărare, în baza articolului 45 alineatul 
(1) litera (d) din TUE, în vederea 
consolidării bazei industriale şi 
tehnologice a sectorului apărării, 
îmbunătăţind, totodată, eficacitatea 
cheltuielilor publice militare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 152
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi 
statele membre, iar acesta să beneficieze 
la început de o finanţare semnificativă 
între PC7 şi Agenţia Europeană de 
Apărare, în baza articolului 45 alineatul 
(1) litera (d) din TUE, în vederea 
consolidării bazei industriale şi 
tehnologice a sectorului apărării, 
îmbunătăţind, totodată, eficacitatea 
cheltuielilor publice militare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 153
Hannu Takkula

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi 
statele membre, iar acesta să beneficieze 
la început de o finanţare semnificativă 
între PC7 şi Agenţia Europeană de 
Apărare, în baza articolului 45 alineatul 
(1) litera (d) din TUE, în vederea 
consolidării bazei industriale şi 
tehnologice a sectorului apărării, 
îmbunătăţind, totodată, eficacitatea 
cheltuielilor publice militare;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 154
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi 
statele membre, iar acesta să beneficieze 
la început de o finanţare semnificativă 
între PC7 şi Agenţia Europeană de 
Apărare, în baza articolului 45 alineatul 
(1) litera (d) din TUE, în vederea 
consolidării bazei industriale şi 
tehnologice a sectorului apărării, 
îmbunătăţind, totodată, eficacitatea 
cheltuielilor publice militare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 155
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi 
statele membre, iar acesta să beneficieze 
la început de o finanţare semnificativă 
între PC7 şi Agenţia Europeană de 
Apărare, în baza articolului 45 alineatul 
(1) litera (d) din TUE, în vederea 
consolidării bazei industriale şi 
tehnologice a sectorului apărării, 
îmbunătăţind, totodată, eficacitatea 
cheltuielilor publice militare;

14. subliniază importanţa pe care PC7 o 
acordă CDI în materie de securitate, nu 
doar pentru îmbunătăţirea capacităţilor 
de apărare, ci şi în calitate de motor al 
progresului ştiinţei şi a tehnologiei; 
propune ca Uniunea în cooperare cu 
statele membre şi prin intermediul
Agenţiei Europene de Apărare, să fixeze 
obiective prioritare în materie de CDI în 
acest domeniu, pentru obţinerea unei mai 
bune cooperări şi utilizări la nivel 
naţional a resurselor alocate prin PC7;

Or. es

Amendamentul 156

Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE 

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi statele 
membre, iar acesta să beneficieze la 
început de o finanţare semnificativă între 
PC7 şi Agenţia Europeană de Apărare, în 
baza articolului 45 alineatul (1) litera (d) 
din TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare;

14. propune ca orice plan european 
ambiţios de cercetare în materie de 
tehnologie şi de apărare care ar urma să 
fie stabilit între Uniune şi statele membre 
ar trebui să fie finanţat prin contribuţiile 
de la bugetele de apărare ale statelor 
membre;
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Or. en

Amendamentul 157
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14.propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi statele 
membre, iar acesta să beneficieze la 
început de o finanţare semnificativă între 
PC7 şi Agenţia Europeană de Apărare, în 
baza articolului 45 alineatul (1) litera (d) 
din TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare;

14. având în vedere că totalul cheltuielilor 
din UE-27 pentru cercetare şi tehnologie 
în domeniul apărării depăşeşte 10 
miliarde de euro, doar un procent de 10 % 
din sumă fiind cheltuit prin intermediul 
colaborărilor europene, propune ca un 
plan european ambiţios de cercetare în 
materie de tehnologie şi de apărare să fie 
stabilit între Uniune şi statele membre, iar 
acesta să beneficieze la început de o 
finanţare semnificativă între PC7 şi 
Agenţia Europeană de Apărare, în baza 
articolului 45 alineatul (1) litera (d) din 
TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare;

Or. el

Amendamentul 158
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi statele 
membre, iar acesta să beneficieze la 
început de o finanţare semnificativă între 

14. propune ca elaborarea unui viitor plan 
european ambiţios de cercetare în materie 
de tehnologie şi de apărare să fie evaluată 
în detaliu de către Uniune şi statele 
membre, pentru ca acesta să beneficieze la 
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PC7 şi Agenţia Europeană de Apărare, în 
baza articolului 45 alineatul (1) litera (d) 
din TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare;

început de o finanţare semnificativă între 
PC8 şi Agenţia Europeană de Apărare, în 
baza articolului 45 alineatul (1) litera (d) 
din TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare; 
solicită ca între timp să se promoveze 
tehnologiile cu dublă utilizare cu ajutorul 
resurselor adiţionale ale proiectelor în 
curs de derulare în cadrul PC7;

Or. es

Amendamentul 159
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi statele 
membre, iar acesta să beneficieze la 
început de o finanţare semnificativă între 
PC7 şi Agenţia Europeană de Apărare, în 
baza articolului 45 alineatul (1) litera (d) 
din TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare;

14. propune ca un plan european ambiţios 
de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune, statele 
membre şi Agenţia Europeană de Apărare, 
în baza articolului 45 alineatul (1) litera (d)
din TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare;

Or. fr

Amendamentul 160
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. propune ca un plan european ambiţios 14. propune ca un plan european ambiţios 
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de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi statele 
membre, iar acesta să beneficieze la 
început de o finanţare semnificativă între 
PC7 şi Agenţia Europeană de Apărare, în 
baza articolului 45 alineatul (1) litera (d) 
din TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare;

de cercetare în materie de tehnologie şi de 
apărare să fie stabilit între Uniune şi statele 
membre şi Agenţia Europeană de Apărare, 
în baza articolului 45 alineatul (1) litera (d) 
din TUE, în vederea consolidării bazei 
industriale şi tehnologice a sectorului 
apărării, îmbunătăţind, totodată, 
eficacitatea cheltuielilor publice militare;

Or. en

Amendamentul 161
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. salută progresul continuu spre o 
participare mai echilibrată a bărbaţilor şi 
femeilor în PC; este de acord că măsurile 
de stimulare a participării femeilor ar 
trebui să fie consolidate pe parcursul 
ciclurilor de viaţă a proiectului şi că 
Comisia ar trebui să îşi revigoreze 
abordarea faţă de promovarea femeilor în 
domeniul cercetării şi să caute să 
motiveze statele membre în abordarea 
diferenţelor de gen; subliniază că 
obiectivul de 40 % pentru participarea 
femeilor în comitetele consultative şi în 
programe ar trebui să fie pus în aplicare 
într-un mod delicat, dar riguros;

Or. en
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Amendamentul 162
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. recunoaşte importanta proiectului 
BSI (Black Sea Interconnection) în ceea 
ce priveşte crearea unei reţele regionale 
de cercetare şi educaţie în regiunea
extinsă a Mării Negre, precum şi 
conectarea acesteia la GEANT şi invită 
Comisia să continue să sprijine proiectele 
de cercetare în RMN (Regiunea Marii 
Negre), printre care HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN şi BSRN;

Or. ro

Amendamentul 163
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că, în scopul îmbunătăţirii 
impactului PC7, ar trebui să se introducă 
prelungiri cuprinse între 6 şi 12 luni, prin 
cereri de propuneri de proiecte 
restricţionate doar la acele proiecte care 
s-au finalizat cu o evaluare tehnică 
pozitivă, în vederea efectuării de 
demonstraţii integrate a tehnologiilor sau 
a cunoaşterii generate; 

Or. es
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Amendamentul 164
Britta Thomsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază faptul că va fi nevoie, de 
asemenea, de perspective interdisciplinare 
mai extinse pentru a aborda în mod 
eficient provocările societale în creştere; 
subliniază că ştiinţele sociale şi umaniste 
joacă un rol vital în a răspunde la marile 
provocări cu care se confruntă UE;

Or. en

Amendamentul 165
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. constată progresele modeste
înregistrate cu privire la participarea 
femeilor la PC7; salută măsurile de 
monitorizare propuse de către Comisie şi 
solicită statelor membre să ia măsuri 
concrete în acest sens;

Or. fr

Amendamentul 166
Silvia-Adriana Ţicău

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14b. solicită Comisiei să asigure în cadrul 
PC7 precum şi în viitorul cadru financiar,
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un nivel adecvat de finanţare pentru 
cercetarea şi dezvoltarea aplicaţiilor si 
serviciilor GNSS;

Or. ro

Amendamentul 167
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluţie
Punctul 14b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14b. solicită Comisiei şi statelor membre 
să ia măsuri concrete pentru consolidarea 
participării tinerilor cercetători la 
programele-cadru;

Or. fr


