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Amendamentul 1
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere inițiativa emblematică a 
Strategiei Europa 2020, intitulată „O 
Europă eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor” (COM(2011)0021),

Or. en

Amendamentul 2
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Referirea 9a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 20 aprilie 2009, intitulată „Deplasarea 
frontierelor TIC: o strategie pentru 
cercetare în domeniul tehnologiilor 
viitoare și emergente în Europa” 
(COM(2009)0184),

Or. en

Amendamentul 3
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea de rezoluție 
B7-0343/2011 referitoare la sărbătorirea
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centenarului acordării premiului Nobel 
lui Marie Skłodowska-Curie,

Or. en

Amendamentul 4
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în urma revizuirii bugetare, 
Comisia Europeană a decis să lanseze o 
dezbatere cu scopul de a spori eficacitatea 
finanțării cercetării și inovării la nivel 
național și la nivelul UE;

A. întrucât, în urma revizuirii bugetare, 
Comisia Europeană a decis să lanseze o 
dezbatere cu scopul de a maximiza
eficacitatea finanțării cercetării și inovării 
la nivel național și la nivelul UE, precum și 
să abordeze alocarea resurselor 
financiare pentru programele UE de 
cercetare și inovare ca o primă prioritate 
a UE;

Or. en

Amendamentul 5
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în urma revizuirii bugetare, 
Comisia Europeană a decis să lanseze o 
dezbatere cu scopul de a spori eficacitatea 
finanțării cercetării și inovării la nivel 
național și la nivelul UE,

A. întrucât, în urma revizuirii bugetare, 
Comisia Europeană a decis să lanseze o 
dezbatere cu scopul de a spori eficacitatea 
finanțării cercetării și inovării la nivel 
regional, național și la nivelul UE,

Or. pl
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Amendamentul 6
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE a stabilit obiectivul de 
creștere a cheltuielilor destinate C&D până 
la 3 % din PIB-ul UE până în 2020;

B. întrucât UE a stabilit obiectivul de 
creștere a cheltuielilor destinate C&D până 
la 3 % din PIB-ul UE până în 2020, iar 
obiectivul primordial este stimularea 
inovării și a creșterii, precum și 
soluționarea provocărilor societale ale 
Europei, în special prin stimularea și 
încurajarea investițiilor private în C&D;

Or. en

Amendamentul 7
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE a stabilit obiectivul de 
creștere a cheltuielilor destinate C&D până 
la 3 % din PIB-ul UE până în 2020;

B. întrucât UE a stabilit obiectivul de 
creștere a cheltuielilor destinate C&D până 
la 3 % din PIB-ul UE până în 2020 și 
întrucât acest obiectiv necesită creșterea 
cheltuielilor publice pentru cercetare și 
știință, în vederea atragerii mai multor 
investiții private în C&D în Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 8
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul Β
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Β. întrucât UE a stabilit obiectivul de 
creștere a cheltuielilor destinate C&D până 
la 3% din PIB-ul UE până în 2020,

Β. întrucât UE a stabilit obiectivul de 
creștere a cheltuielilor destinate C&D până 
la 3% din PIB-ul UE până în 2020; totuși, 
multe țări sunt încă departe de a atinge
acest obiectiv,

Or. el

Amendamentul 9
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Parlamentul European, în 
rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la 
„Investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual”, a solicitat o 
creștere semnificativă a cheltuielilor 
publice pentru cercetare și știință;

Or. en

Amendamentul 10
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cheltuielile ar trebui aliniate, 
pe cât posibil, la obiectivele politice 
globale ale Strategiei Europa 2020;

Or. en
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Amendamentul 11
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât tendințele actuale scot la iveală 
numeroase presiuni legate de înghețarea 
sau reducerea bugetului european asociat 
unei perioade de constrângeri majore 
asupra bugetelor publice naționale și 
întrucât C&D&I este unul dintre domeniile 
în care cooperarea europeană a dovedit 
valoare adăugată reală, demonstrând 
necesitatea de a realoca resursele 
disponibile ale UE;

C. întrucât tendințele actuale scot la iveală 
numeroase presiuni legate de înghețarea 
sau reducerea bugetului european asociat 
unei perioade de constrângeri majore 
asupra bugetelor publice naționale și 
întrucât C&D&I este unul dintre domeniile 
în care cooperarea europeană a dovedit 
valoare adăugată reală, spre deosebire de 
alte rubrici bugetare specifice, 
demonstrând necesitatea de a realoca 
resursele disponibile ale UE;

Or. en

Amendamentul 12
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în prezent, ne confruntăm cu o 
criză economică și socială (care afectează 
statele membre UE în moduri foarte 
diferite); întrucât cercetarea, educația și 
inovarea sunt instrumente cruciale atât 
pentru redresarea economică și crearea de 
locuri de muncă, cât și pentru elaborarea 
unui model de creștere durabil și 
cuprinzător;

D. întrucât, în prezent, ne confruntăm cu o 
criză economică și socială (care afectează 
statele membre ale UE în moduri foarte 
diferite); întrucât cercetarea, educația și 
inovarea sunt instrumente cruciale atât 
pentru redresarea economică și crearea de 
locuri de muncă, cât și pentru elaborarea 
unui model de creștere durabil și 
cuprinzător; întrucât principala prioritate 
a UE ar trebui să fie maximizarea 
potențialului UE de creștere și de creare 
de locuri de muncă, prin atingerea 
obiectivelor prevăzute în inițiativele 
emblematice ale Strategiei Europa 2020;

Or. en
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Amendamentul 13
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în prezent, ne confruntăm cu o 
criză economică și socială (care afectează 
statele membre UE în moduri foarte 
diferite); întrucât cercetarea, educația și 
inovarea sunt instrumente cruciale atât 
pentru redresarea economică și crearea de 
locuri de muncă, cât și pentru elaborarea 
unui model de creștere durabil și 
cuprinzător;

întrucât, în prezent, ne confruntăm cu o 
criză economică și socială (care afectează 
statele membre ale UE în moduri foarte 
diferite); întrucât cercetarea (cu 
dimensiunile sale fundamentale și 
aplicate), educația și inovarea sunt 
instrumente cruciale atât pentru redresarea 
economică și crearea de locuri de muncă, 
cât și pentru elaborarea unui model de 
creștere durabil și cuprinzător;

Or. en

Amendamentul 14
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, în prezent, ne confruntăm cu o 
criză economică și socială (care afectează 
statele membre UE în moduri foarte 
diferite); întrucât cercetarea, educația și 
inovarea sunt instrumente cruciale atât 
pentru redresarea economică și crearea de 
locuri de muncă, cât și pentru elaborarea 
unui model de creștere durabil și 
cuprinzător;

D. întrucât, în prezent, ne confruntăm cu o 
criză economică, socială și ecologică (care 
afectează statele membre ale UE în moduri 
foarte diferite); întrucât cercetarea, 
educația și inovarea sunt instrumente 
cruciale atât pentru redresarea economică 
și crearea de locuri de muncă, cât și pentru 
elaborarea unui model societal sustenabil
și cuprinzător;

Or. en
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Amendamentul 15
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât UE și statele sale membre 
trebuie să creeze mijloacele necesare 
pentru a răspunde împreună marilor 
provocări societale, economice, de mediu, 
demografice și etice cu care se confruntă 
popoarele Europei, cum ar fi 
îmbătrânirea demografică, sănătatea, 
aprovizionarea cu alimente, dezvoltarea 
durabilă, importantele aspecte ecologice 
etc., și întrucât soluțiile care decurg din 
acestea ar trebui să motiveze cetățenii să 
fie mai responsabili în privința acțiunilor 
lor;

Or. fr

Amendamentul 16
Françoise Grossetête

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE;

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE; întrucât, în acest context, Comisia 
trebuie să propună, de asemenea, o 
revizuire a normelor privind ajutoarele de 
stat în domeniul cercetării și al inovării, 
astfel încât acestea din urmă să poată 
susține competitivitatea Uniunii;

Or. fr
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Amendamentul 17
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE;

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE; întrucât este necesară crearea unui 
set consistent de instrumente de sprijin, 
de-a lungul întregului „lanț al inovării”, 
care să asigure un echilibru adecvat între 
cercetarea academică, cercetarea 
științifică aplicată și inovare;

Or. en

Amendamentul 18
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE;

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE; întrucât prioritățile și cheltuielile 
pentru cercetare ar trebui stabilite în 
scopul asigurării poziției de lider a 
Europei;

Or. en
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Amendamentul 19
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE;

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
încurajare a investițiilor din partea 
sectorului industrial și o sporire a 
capacității competitive generale a UE;

Or. en

Amendamentul 20
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul Ε

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE;

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii, în 
special cele dezvoltate, investesc din ce în 
ce mai mult în C&D&I; întrucât investițiile 
UE în acest domeniu ar trebui, prin urmare, 
să fie orientate spre o consolidare și
atragere a capacității științifice și o sporire 
a capacității competitive generale a UE;

Or. el

Amendamentul 21
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE;

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii 
investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; 
întrucât investițiile UE în acest domeniu ar 
trebui, prin urmare, să fie orientate spre o 
consolidare a capacității științifice și o 
sporire a capacității competitive generale a 
UE printr-o cercetare de excelență;

Or. en

Amendamentul 22
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, deși finanțarea UE pentru 
C&D&I a crescut, statele membre UE 
(SM) mai dezvoltate din punct de vedere 
științific și tehnologic continuă să 
absoarbă cea mai mare parte a resurselor 
disponibile ca urmare a diferitelor scheme 
și programe (inclusiv proiectele la scară 
largă), contribuind la menținerea slabei 
reprezentări a unora dintre SM și 
regiunile europene atât în ceea ce privește 
accesul la finanțare, cât și participarea;

F. întrucât finanțarea UE pentru C&D&I 
este orientată către excelența europeană 
și se impune necesitatea creșterii acestor 
cheltuieli pe baza unor criterii stricte, ca o 
precondiție pentru garantarea poziției de 
lider mondial; întrucât fondurile 
structurale și de coeziune ar trebui să 
joace un rol mai important în emergența 
unui nivel de excelență în toate părțile 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 23
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, deși finanțarea UE pentru F. întrucât, deși finanțarea UE pentru 
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C&D&I a crescut, statele membre UE 
(SM) mai dezvoltate din punct de vedere 
științific și tehnologic continuă să absoarbă 
cea mai mare parte a resurselor disponibile 
ca urmare a diferitelor scheme și programe 
(inclusiv proiectele la scară largă), 
contribuind la menținerea slabei 
reprezentări a unora dintre SM și regiunile 
europene atât în ceea ce privește accesul la 
finanțare, cât și participarea;

C&D&I a crescut, statele membre ale UE 
(SM) mai dezvoltate din punct de vedere 
științific și tehnologic continuă să absoarbă 
cea mai mare parte a resurselor disponibile 
ca urmare a diferitelor scheme și 
programe-cadru (inclusiv proiectele la 
scară largă), contribuind la menținerea 
slabei reprezentări a unora dintre SM și 
regiunile europene atât în ceea ce privește 
accesul la finanțare, cât și participarea; 
întrucât recunoaște faptul că multe dintre 
regiunile mai slab reprezentate la nivelul 
finanțării PC absorb, în schimb, mai 
multe resurse puse la dispoziție în baza 
fondurilor structurale și de coeziune;

Or. en

Amendamentul 24
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, deși finanțarea UE pentru 
C&D&I a crescut, statele membre UE 
(SM) mai dezvoltate din punct de vedere 
științific și tehnologic continuă să 
absoarbă cea mai mare parte a resurselor 
disponibile ca urmare a diferitelor scheme 
și programe (inclusiv proiectele la scară 
largă), contribuind la menținerea slabei 
reprezentări a unora dintre SM și regiunile 
europene atât în ceea ce privește accesul la 
finanțare, cât și participarea;

F. întrucât, deși finanțarea UE pentru 
C&D&I a crescut, statele membre ale UE 
(SM) mai dezvoltate din punct de vedere 
științific și tehnologic pot încă să absoarbă 
cea mai mare parte a resurselor disponibile 
ca urmare a diferitelor scheme și programe 
(inclusiv proiectele la scară largă), 
contribuind la menținerea slabei 
reprezentări a unora dintre SM și regiunile 
europene atât în ceea ce privește accesul la 
finanțare, cât și participarea;

Or. en

Amendamentul 25
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, deși finanțarea UE pentru 
C&D&I a crescut, statele membre UE 
(SM) mai dezvoltate din punct de vedere 
științific și tehnologic continuă să absoarbă 
cea mai mare parte a resurselor disponibile 
ca urmare a diferitelor scheme și programe 
(inclusiv proiectele la scară largă), 
contribuind la menținerea slabei 
reprezentări a unora dintre SM și regiunile 
europene atât în ceea ce privește accesul la 
finanțare, cât și participarea;

F. întrucât, deși finanțarea UE pentru 
C&D&I a crescut, statele membre ale UE 
(SM) mai dezvoltate din punct de vedere 
științific și tehnologic continuă să absoarbă 
cea mai mare parte a resurselor disponibile 
ca urmare a diferitelor scheme și programe 
(inclusiv proiectele la scară largă), 
contribuind la menținerea slabei 
reprezentări a unora dintre SM și regiunile 
europene ale acestora, atât în ceea ce 
privește accesul la finanțare, cât și 
participarea;

Or. en

Amendamentul 26
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât, pentru realizarea Spațiului 
European de Cercetare și pentru 
menținerea pe termen lung a 
competitivității sale la nivel internațional, 
Europa trebuie să-și dezvolte și să-și 
utilizeze întregul potențial și, prin urmare, 
cauzele structurale ale migrației actuale a 
cercetătorilor calificați din statele membre 
și participarea redusă a acestora la 
programele europene de cercetare trebuie
remediate în avantajul întregii Europe,

Or. de

Amendamentul 27
Britta Thomsen
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Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât există un potențial imens 
nerealizat în coordonarea celor 27 de 
programe naționale de cercetare, astfel 
încât să se evite irosirea de resurse prin 
suprapunerea de lucrări și gestionare 
inutilă;

Or. da

Amendamentul 28
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât lipsa infrastructurii încă 
împiedică unele state membre și regiuni 
să solicite finanțare;

Or. en

Amendamentul 29
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități în ceea ce privește capacitatea 
de finanțare a C&D, structurile 
industriale și sistemele de înaltă educație 
la nivel național;

G. întrucât ar trebui consolidate
capacitățile de cercetare și inovare și ar 
trebui să se asigure utilizarea optimă a 
acestora pentru a susține emergența unei 
cercetări de vârf la nivel mondial în 
Europa; întrucât nu există niciun conflict 
între criteriile de excelență și de coeziune, 
fără excelență neputând exista o poziție 
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de lider a Europei și nici investiții mai 
multe în cercetare în Uniune;

Or. en

Amendamentul 30
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități în ceea ce privește capacitatea 
de finanțare a C&D, structurile industriale 
și sistemele de înaltă educație la nivel 
național;

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități covârșitoare și extinse în ceea 
ce privește capacitatea de finanțare a C&D, 
structurile industriale și sistemele de înaltă 
educație la nivel național, precum și faptul 
că nivelurile de finanțare națională a 
cercetării sunt legate în mod direct de 
performanțele de participare ale statelor 
membre în cel de al șaptelea program-
cadru al UE;

Or. el

Amendamentul 31
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități în ceea ce privește capacitatea 
de finanțare a C&D, structurile industriale 
și sistemele de înaltă educație la nivel 
național;

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități în ceea ce privește capacitatea 
de finanțare a C&D, structurile industriale 
și sistemele de înaltă educație la nivel 
național; întrucât costurile tot mai mari de 
cercetare necesită mai multe fonduri 
pentru a obține aceleași rezultate și apar 
noi domenii de cercetare;

Or. lt
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Amendamentul 32
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități în ceea ce privește capacitatea 
de finanțare a C&D, structurile industriale 
și sistemele de înaltă educație la nivel 
național;

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități în ceea ce privește capacitatea 
de finanțare a C&D, structurile industriale 
și sistemele de înaltă educație la nivel 
național, iar aceste diferențe reprezintă un 
simbol al avantajelor comparative la 
nivelul diferitelor state membre;

Or. en

Amendamentul 33
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități în ceea ce privește capacitatea 
de finanțare a C&D, structurile industriale 
și sistemele de înaltă educație la nivel 
național;

G. întrucât, în cadrul UE, persistă 
inegalități în ceea ce privește capacitatea 
de finanțare a C&D, structurile industriale 
și sistemele de înaltă educație la nivel 
național și ar trebui să se instituie 
mecanisme de echilibru pentru a asigura 
egalitatea între toate statele membre din 
punctul de vedere al competitivității;

Or. en

Amendamentul 34
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât finanțarea UE pentru 
C&D&I are o importanță și un impact 
teritorial diferențiat în Europa și că 
această variabilitate depinde atât de 
competența științifică și tehnologică 
diferită a statelor membre, cât și de 
disparitatea dintre state în ceea ce privește 
capacitatea de finanțare a C&D, a 
structurilor industriale și a sistemelor de 
învățământ superior;

Or. it

Amendamentul 35
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât o mai bună relație între 
mediul academic, sectorul cercetării și 
sectorul industrial este indispensabilă 
pentru a permite cea mai bună 
transformare a rezultatelor cercetării în 
produse și servicii care generează creștere 
economică și avantaje pentru societate în 
ansamblu;

Or. fr

Amendamentul 36
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât autoritățile naționale și 
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regionale au adesea strategii diferite, ceea 
ce duce suprapunerea activităților, care 
implică costuri mai mari și duce la 
fragmentare;

Or. lt

Amendamentul 37
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât importanța majoră a IMM-
urilor pentru economica UE și ocuparea 
forței de muncă nu se reflectă în nivelul 
lor de acces la fondurile alocate de UE 
pentru C&D&I,

H. întrucât industria și IMM-urile au o 
importanță majoră pentru economia UE și 
ocuparea forței de muncă și, prin urmare, 
este necesară simplificarea și reducerea 
birocrației în vederea creșterii 
accesibilității și a participării IMM-urilor, 
precum și a industriei ca atare,

Or. en

Amendamentul 38
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât importanța majoră a IMM-
urilor pentru economica UE și ocuparea 
forței de muncă nu se reflectă în nivelul lor 
de acces la fondurile alocate de UE pentru 
C&D&I,

H. întrucât importanța majoră a IMM-
urilor pentru economia UE și ocuparea 
forței de muncă nu se reflectă în nivelul lor 
de participare la fondurile alocate de UE 
pentru C&D&I; întrucât recunoaște faptul 
că activitățile de colaborare cu industria 
au încurajat acest sector să realizeze 
investiții considerabile în C&D&I,

Or. en
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Amendamentul 39
Edit Herczog, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât importanța majoră a IMM-
urilor pentru economica UE și ocuparea
forței de muncă nu se reflectă în nivelul lor 
de acces la fondurile alocate de UE pentru 
C&D&I,

H. întrucât importanța majoră a IMM-
urilor pentru economia UE și ocuparea 
forței de muncă nu se reflectă în nivelul lor 
de acces la fondurile alocate de UE pentru 
C&D&I; întrucât participarea IMM-
urilor în proiecte de C&D&I ar trebui să 
atingă nivelul de 15 %, promovând astfel 
baza competitivă a Europei,

Or. en

Amendamentul 40
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât ar trebui să se reflecte o 
schimbare în CSC în ceea ce privește 
domeniile prioritare și bugetele alocate, în 
concordanță cu ambiția UE de a răspunde 
provocărilor societale majore, cum ar fi 
schimbările climatice, eficiența energetică 
și a utilizării resurselor; întrucât 
fondurile alocate cercetării în domeniul 
energiei durabile reprezintă, în prezent, 
cea mai mică parte din întregul program-
cadru, ceea ce contrastează cu obiectivele 
UE în acest domeniu,

Or. en
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Amendamentul 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât provocările sociale globale
necesită soluții globale, inclusiv utilizarea
platformelor existente, precum și crearea 
de noi platforme de cooperare, care 
implică parteneri din toate statele 
membre; un lucru esențial pentru
depășirea acestor provocări este o mai 
bună integrare a sistemului de cercetare 
transfrontalier și a instrumentelor 
specifice pentru IMM-uri,

Or. pl

Amendamentul 42
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât în contextul crizei globale 
este nevoie de o schimbare de paradigmă 
în cercetarea din cadrul Uniunii, de la 
teme rigide la o concentrare asupra 
marilor provocări ale societății cu care se 
confruntă lumea,

Or. da

Amendamentul 43
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)



PE467.207v01-00 22/102 AM\870996RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât Strategia Europa 2020 face 
din cercetare și inovare un element 
central al unei creșteri inteligente, 
durabile și solidare;

Or. fr

Amendamentul 44
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât PC7 ar trebui modelat pe 
baza acelorași principii generale ca SEC,

Or. en

Amendamentul 45
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât bolile legate de sărăcie și cele 
neglijate împiedică dezvoltarea 
economică, în special în țările în curs de 
dezvoltare; întrucât aceste boli afectează 
peste un miliard de persoane și cauzează 
milioane de decese în fiecare an,

Or. en

Amendamentul 46
Angelika Niebler, Christian Ehler
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea 
programelor de cercetare ale UE cu 
schemele de finanțare;

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea 
programelor de cercetare ale UE cu 
schemele de finanțare; o astfel de structură 
nu trebuie în niciun caz să aibă ca efect 
dezavantajarea mediului științific 
universitar față de alți solicitanți de 
fonduri, care sunt din ce în ce mai 
limitate;

Or. de

Amendamentul 47
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea 
programelor de cercetare ale UE cu 
schemele de finanțare;

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea 
programelor de cercetare ale UE cu 
schemele de finanțare; acest lucru trebuie 
efectuat printr-o abordare care are la 
bază sistemul , vizând integrarea 
obiectivelor, actorilor, strategiilor și 
instrumentelor;

Or. it

Amendamentul 48
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea 
programelor de cercetare ale UE cu 
schemele de finanțare;

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea 
politicilor comunitare de cercetare și de 
inovare existente și a programelor 
corespunzătoare de finanțare;

Or. it

Amendamentul 49
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea
programelor de cercetare ale UE cu 
schemele de finanțare;

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle creșterea 
atractivității programelor de cercetare ale 
UE și a schemelor de finanțare, precum și 
facilitarea accesului la acestea pentru toți 
participanții;

Or. en

Amendamentul 50
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea 
programelor de cercetare ale UE cu 
schemele de finanțare;

1. salută Cartea verde a Comisiei Europene 
care stabilește un cadru strategic comun 
(CSC) pentru finanțarea cercetării și 
inovării și consideră că, în centrul noului 
CSC, ar trebui să se afle coordonarea 
programelor de cercetare ale UE și ale 
statelor membre cu schemele de finanțare;

Or. fr

Amendamentul 51
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias, 
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită depunerea unui efort 
concertat public și privat, la nivel 
european și național, pentru a atinge 
obiectivul stabilit în Strategia 
Europa 2020 privind alocarea unui 
procent de 3 % din PIB pentru C&D, 
precum și pentru a crea un Spațiu 
european de cercetare și o „Uniune a 
inovării”; solicită instituțiilor UE și 
statelor membre să convină, fără 
întârziere, asupra unei foi de parcurs 
specifice pentru atingerea acestui obiectiv 
și subliniază angajamentul economic 
masiv pe care îl presupune acesta și care 
se ridică la aproximativ 130 de miliarde 
de euro anual, atât pentru bugetul UE, cât 
și pentru bugetele naționale și de două ori 
mai mult pentru sectorul privat;

Or. en
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Amendamentul 52
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută inițiativa emblematică „O 
Uniune a inovării” care susține o 
abordare integrată strategică a cercetării 
și a inovării și determină un cadru și 
obiective, care ar trebui să fie puse in 
aplicare în programele viitoare de 
finanțare ale UE pentru cercetare si 
inovare;

Or. lt

Amendamentul 53
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază faptul că se va asigura o 
legătură strânsă între CSC și inițiativa 
emblematică „Noi calificări și noi locuri 
de muncă” pentru a valorifica potențialul 
de creare de locuri de muncă al 
programului-cadru;

Or. da

Amendamentul 54
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că fondurile și programele 2. consideră că fondurile și programele 
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pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o 
bază complementară;

pentru cercetare și inovare ale UE, precum 
și fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite; totuși, crearea de 
sinergii între acestea, orientate către 
abordarea marilor noastre provocări 
societale comune (și anume, schimbările 
demografice, o gestionare sustenabilă a 
resurselor și o bază economică echitabilă 
și stabilă), trebuie să fie o cerință pentru 
toate programele și fondurile UE;

Or. en

Amendamentul 55
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o 
bază complementară;

2. consideră că ar trebui dezvoltate sinergii 
consolidate între fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune, în 
vederea unei stimulări mai eficace a 
specializării inteligente, de exemplu prin 
consolidarea creării de grupuri;

Or. en

Amendamentul 56
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
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complementară; complementară și cu scopuri finale 
sinergice, precum dezvoltarea și 
promovarea excelenței și a relațiilor 
dintre mediul academic, centrele publice 
de cercetare și industrie în diferitele 
condiții existente la nivel regional;

Or. it

Amendamentul 57
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
complementară;

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
complementară; solicită ca între acestea să 
se instituie o coordonare mai clară și mai 
sistematică pentru a stimula specializarea 
inteligentă a regiunilor;

Or. es

Amendamentul 58
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
complementară;

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
complementară, fiind necesară 
identificarea de sinergii între acestea;
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Or. en

Amendamentul 59
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
complementară;

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
complementară și flexibilă;

Or. en

Amendamentul 60
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
complementară;

2. consideră că fondurile și programele 
pentru cercetare ale UE, precum și 
fondurile structurale și de coeziune au 
obiective diferite și, prin urmare, ar trebui 
să fie separate în continuare, deși pe o bază 
complementară, după caz;

Or. en

Amendamentul 61
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită Comisiei să instituie un sistem 
simplu și accesibil pentru a accelera 
inovarea și pentru a investi în proiecte de 
C&D&I care abordează combaterea 
marilor provocări societale și să se bazeze 
pe o abordare cu adevărat holistică; în 
același timp, îndeamnă la menținerea 
unei baze solide de excelență în cadrul 
cercetării de bază, având ca punct de 
plecare succesul Consiliului European 
pentru Cercetare;

Or. en

Amendamentul 62
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. evidențiază capacitatea regiunilor de a 
discuta despre realizarea de rețele de 
excelență și solicită Comisiei să ia în 
considerare valoarea adăugată de 
proiectele de cercetare care au primit 
sprijinul administrațiilor regionale;

Or. it

Amendamentul 63
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 

3. subliniază importanța fondurilor 
structurale și de coeziune pentru 
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solicită Comisiei să construiască o 
ierarhie de excelență pentru statele 
membre și regiunile slab reprezentate în 
PC, dezvoltând instrumente adecvate 
pentru a spori cooperarea dintre statele 
membre cu o participare masivă și cele cu 
o participare slabă, precum și să 
sporească în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;

susținerea dezvoltării unei cercetări de 
vârf și de excelență, în toate părțile 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 64
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, 
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o 
participare slabă, precum și să sporească 
în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC;

Or. en

Amendamentul 65
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert Reul, Maria Da Graça Carvalho, Edit 
Herczog, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-
Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, 
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, 
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă; consideră că fondurile structurale 
ar trebui folosite la maximum pentru a 
susține dezvoltarea capacităților în 
regiuni prin activități dedicate, orientate 
către înființarea de centre de excelență, 
modernizarea universităților, 
achiziționarea de echipamente științifice, 
transferul de tehnologie la nivel local, 
sprijinul pentru noi întreprinderi și pentru 
întreprinderile care se sprijină pe 
cercetarea universitară, interacțiunea 
locală dintre mediul academic și 
industrie; consideră că acest fapt va 
permite dezvoltarea unei ierarhii de 
excelență, conducând la participarea 
deplină a acestor regiuni la cadrul 
strategic comun pentru cercetare și 
inovare, pe baza calității și a excelenței;

Or. en

Amendamentul 66
Edit Herczog, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
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de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC,
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC,
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă și creând mai multe sinergii între 
programele statelor membre și 
programele europene pentru a se evita 
redundanța, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă; îndeamnă la menținerea și 
respectarea strictă a raportului de 
finanțare 50%-50 % între UE și sectorul 
industrial;

Or. en

Amendamentul 67
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o 
ierarhie de excelență pentru statele 
membre și regiunile slab reprezentate în 
PC, dezvoltând instrumente adecvate 
pentru a spori cooperarea dintre statele 
membre cu o participare masivă și cele cu 
o participare slabă, precum și să sporească 
în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;

3. atrage atenția asupra importanței
construirii unei ierarhii de excelență 
pentru statele membre care participă într-o 
măsură mai redusă la PCCDT și solicită 
Comisiei să dezvolte instrumente adecvate 
pentru a spori cooperarea dintre statele 
membre cu o participare masivă și cele cu 
o participare slabă, precum și să sporească 
în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;

Or. fr

Amendamentul 68
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, 
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, utilizând 
cu succes instrumentele pe care le are la 
dispoziție și dezvoltând, în cazul în care 
consideră necesar, noi instrumente
adecvate pentru a spori cooperarea dintre 
statele membre cu o participare masivă și 
cele cu o participare slabă, precum și să 
sporească în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;·

Or. el

Amendamentul 69
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC,
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, pe baza 
punctelor forte ale acestora și a valorii pe
care o pot aduce UE, dezvoltând 
instrumente adecvate pentru a spori 
cooperarea dintre statele membre cu o 
participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

Or. en
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Amendamentul 70
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, 
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre, care 
sunt mai slabe din punct de vedere 
economic, mai vulnerabile din punct de 
vedere social și regiunile slab reprezentate 
în PC, dezvoltând instrumente adecvate 
pentru a spori cooperarea dintre statele 
membre cu o participare masivă și cele cu 
o participare slabă, precum și să sporească 
în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;

Or. lt

Amendamentul 71
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC,
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, utilizând 
fondurile structurale și de coeziune pentru 
a spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
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urmă; urmă;

Or. en

Amendamentul 72
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o 
ierarhie de excelență pentru statele 
membre și regiunile slab reprezentate în 
PC, dezvoltând instrumente adecvate 
pentru a spori cooperarea dintre statele 
membre cu o participare masivă și cele cu 
o participare slabă, precum și să sporească 
în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să sprijine mai mult
statele membre și regiunile slab 
reprezentate în PC, dezvoltând instrumente 
adecvate pentru a spori cooperarea dintre 
statele membre cu o participare masivă și 
cele cu o participare slabă, precum și să 
sporească în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;

Or. ro

Amendamentul 73
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC,
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență, bazată pe criterii clare și 
efective, pentru statele membre și regiunile 
slab reprezentate în PC, dezvoltând 
instrumente adecvate pentru a spori 
cooperarea dintre statele membre cu o 
participare masivă și cele cu o participare 
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substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

Or. en

Amendamentul 74
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, 
dezvoltând instrumente adecvate pentru a 
spori cooperarea dintre statele membre cu 
o participare masivă și cele cu o participare 
slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților 
umane și infrastructura în acestea din 
urmă;

3. atrage atenția asupra importanței 
menținerii politicilor de convergență și 
solicită Comisiei să construiască o ierarhie 
de excelență pentru statele membre și 
regiunile slab reprezentate în PC, 
dezvoltând indicatori și instrumente 
adecvate pentru a spori cooperarea dintre 
statele membre cu o participare masivă și 
cele cu o participare slabă, precum și să 
sporească în mod substanțial consolidarea 
capacităților umane și infrastructura în 
acestea din urmă;

Or. it

Amendamentul 75
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că organizarea unei 
competiții pentru înființarea de centre de 
excelență în domeniul cercetării în 
regiunile defavorizate reprezintă un 
instrument adecvat de dezvoltare a 
Spațiului European pentru Cercetare; 
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acordarea de fonduri prin intermediul 
unei competiții generează o dinamică și o 
creativitate ridicate, care pot conduce și în 
regiunile slabe din punct de vedere 
structural la crearea cu succes a unor noi 
centre de cercetare și tehnologice cu 
locuri de muncă orientate către viitor; la 
competiție vor participa echipe compuse 
dintr-un institut de cercetare recunoscut 
la nivel internațional și o regiune 
defavorizată. conceptele științifice ale 
propunerilor de înființare sunt validate 
după principiul excelenței; în același 
timp, se solicită un concept comun viabil 
de la regiunea care, de exemplu cu 
ajutorul fondurilor structurale și al unor 
condiții-cadru adecvate, construiește o 
infrastructură și un mediu propice 
cercetării și inovării;

Or. de

Amendamentul 76
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită Comisia să includă propriile 
programe de lucru anuale și multianuale 
în analizele ex-ante de estimare a 
impactului teritorial scontat pentru 
diferitele teme de cercetare și inovare 
finanțabile în scopul de a asigura un 
echilibru geografic mai bun în ceea ce 
privește posibilitățile de acces la 
finanțare;

Or. it

Amendamentul 77
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită Comisiei să susțină activitățile 
transnaționale de C&D&I care combină 
obiectivele politicii de coeziune și 
excelența științifică; consideră că această 
sinergie ar putea stimula accelerarea 
procesului de reducere a diferențelor 
dintre regiunile cel mai puțin dezvoltate și 
regiunile mai dezvoltate în domeniul 
științific;

Or. en

Amendamentul 78
Krišjānis Kariņš

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. remarcă faptul că o infrastructură 
solidă crește competitivitatea statelor 
membre și a regiunilor și posibilitățile 
acestora de a participa la programele și 
fondurile de cercetare ale UE;

Or. en

Amendamentul 79
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 3b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază rolul regiunilor și al 
marilor grupuri regionale în crearea și 
punerea în aplicare a programelor de 
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cercetare europene, ținând cont, de 
asemenea, de puternica ancorare în 
realitatea teritorială a societăților și 
serviciilor, precum și a centrelor de 
cercetare și de formare;

Or. it

Amendamentul 80
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 3c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3c. subliniază necesitatea de a pune în 
valoare filierele, sectoarele, rețelele de 
firme cu competență ridicată care 
contribuie la promovarea excelenței 
europene în interiorul și în afara Uniunii 
Europene și de a încuraja formarea de 
noi centre industriale;

Or. it

Amendamentul 81
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că
excelența este considerată criteriul general 
principal pentru finanțare, trebuie să se 
țină seama de faptul că natura excelenței 
diferă în funcție de participant sau de
însăși tipul de proiect de cercetare și 
inovare (criteriul de excelență pentru un 
institut de cercetare nu este același 
precum pentru un cercetător individual 
sau IMM, fiind, de asemenea, diferit 

4. reamintește că excelența științifică ar 
trebui să fie criteriul general principal 
pentru finanțarea europeană acordată 
cercetării; consideră că credibilitatea 
programului-cadru se bazează pe calitatea 
științifică, care nu trebuie să fie evaluată 
prin alte mijloace;
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pentru proiecte aplicate sau cercetare 
fundamentală);

Or. en

Amendamentul 82
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că 
excelența este considerată criteriul general 
principal pentru finanțare, trebuie să se țină 
seama de faptul că natura excelenței 
diferă în funcție de participant sau de 
însăși tipul de proiect de cercetare și 
inovare (criteriul de excelență pentru un 
institut de cercetare nu este același 
precum pentru un cercetător individual 
sau IMM, fiind, de asemenea, diferit 
pentru proiecte aplicate sau cercetare 
fundamentală);

4. reamintește că, în ciuda faptului că 
excelența este considerată criteriul general 
principal pentru finanțare, trebuie să se țină 
seama de faptul că situația inițială este 
diferită pentru diferiții actori și, prin 
urmare, fiecare dintre aceștia trebuie 
ajutat prin adoptarea unor măsuri 
prealabile, în funcție de condiții;

Or. es

Amendamentul 83
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că
excelența este considerată criteriul general 
principal pentru finanțare, trebuie să se 
țină seama de faptul că natura excelenței 
diferă în funcție de participant sau de 
însăși tipul de proiect de cercetare și 
inovare (criteriul de excelență pentru un 
institut de cercetare nu este același 

4. reamintește că excelența este considerată 
criteriul general principal pentru finanțare 
și că simplitatea este esențială pentru 
valorificarea fondurilor limitate ale UE;
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precum pentru un cercetător individual 
sau IMM, fiind, de asemenea, diferit 
pentru proiecte aplicate sau cercetare 
fundamentală);

Or. en

Amendamentul 84
Edit Herczog, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că 
excelența este considerată criteriul 
general principal pentru finanțare, 
trebuie să se țină seama de faptul că 
natura excelenței diferă în funcție de 
participant sau de însăși tipul de proiect de 
cercetare și inovare (criteriul de excelență 
pentru un institut de cercetare nu este 
același precum pentru un cercetător 
individual sau IMM, fiind, de asemenea, 
diferit pentru proiecte aplicate sau 
cercetare fundamentală);

4. este convins că principiul excelenței în 
cadrul Spațiului european de cercetare 
rămâne baza viitoarei competitivități a 
Europei; reamintește faptul că natura 
excelenței diferă în funcție de participant 
sau de însăși tipul de proiect de cercetare și 
inovare; subliniază că îmbunătățirile de 
natură tehnică, inovarea și crearea unei 
piețe ar trebui să reprezinte principalele 
criterii pentru cercetarea industrială și 
aplicată; este convins că instrumentele de 
coeziune, cum ar fi fondurile structurale, 
ar trebui să consolideze dezvoltarea 
excelenței și a capacităților, printr-o mai 
mare compatibilitate cu cercetarea și 
inovarea la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 85
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, 
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că 
excelența este considerată criteriul 
general principal pentru finanțare, 
trebuie să se țină seama de faptul că 
natura excelenței diferă în funcție de 
participant sau de însăși tipul de proiect de 
cercetare și inovare (criteriul de excelență 
pentru un institut de cercetare nu este 
același precum pentru un cercetător 
individual sau IMM, fiind, de asemenea, 
diferit pentru proiecte aplicate sau 
cercetare fundamentală);

4. este convins că principiul excelenței în 
cadrul Spațiului european de cercetare 
rămâne baza viitoarei competitivități a 
Europei; reamintește faptul că natura 
excelenței diferă în funcție de participant 
sau de însăși tipul de proiect de cercetare și 
inovare; este convins că instrumentele de 
coeziune, cum ar fi fondurile structurale, 
ar trebui să consolideze dezvoltarea 
excelenței și a capacităților, printr-o mai 
mare compatibilitate cu cercetarea și 
inovarea la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 86
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că 
excelența este considerată criteriul general 
principal pentru finanțare, trebuie să se 
țină seama de faptul că natura excelenței 
diferă în funcție de participant sau de 
însăși tipul de proiect de cercetare și 
inovare (criteriul de excelență pentru un 
institut de cercetare nu este același precum 
pentru un cercetător individual sau IMM,
fiind, de asemenea, diferit pentru proiecte 
aplicate sau cercetare fundamentală);

4. reamintește că în ciuda faptului că 
excelența este considerată unul dintre 
criteriile generale principale pentru 
finanțare în domeniul cercetării, trebuie să 
se țină seama de faptul că natura excelenței 
diferă în funcție de participant (criteriul de 
excelență pentru un institut de cercetare nu 
este același precum pentru un cercetător 
individual sau IMM) sau de însăși tipul de 
cercetare și inovare (activitățile legate de 
inovare, cum ar fi demonstrațiile și 
proiectele-pilot la scară largă, necesită 
criterii diferite pentru o realizare de 
succes);

Or. en



PE467.207v01-00 44/102 AM\870996RO.doc

RO

Amendamentul 87
Hannu Takkula, Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că
excelența este considerată criteriul general
principal pentru finanțare, trebuie să se țină 
seama de faptul că natura excelenței diferă 
în funcție de participant sau de însăși tipul 
de proiect de cercetare și inovare (criteriul 
de excelență pentru un institut de cercetare 
nu este același precum pentru un cercetător 
individual sau IMM, fiind, de asemenea, 
diferit pentru proiecte aplicate sau 
cercetare fundamentală);

4. reamintește că excelența este criteriul și 
principiul global principal pentru finanțare
în domeniul C&D, dar că trebuie să se țină 
seama de faptul că natura excelenței diferă 
în funcție de participant sau de însăși tipul 
de proiect de cercetare și inovare (criteriul 
de excelență pentru un institut de cercetare 
nu este același precum pentru un cercetător 
individual sau IMM, fiind, de asemenea, 
diferit pentru proiecte aplicate sau 
cercetare fundamentală);

Or. en

Amendamentul 88
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că
excelența este considerată criteriul general 
principal pentru finanțare, trebuie să se 
țină seama de faptul că natura excelenței 
diferă în funcție de participant sau de însăși 
tipul de proiect de cercetare și inovare 
(criteriul de excelență pentru un institut de 
cercetare nu este același precum pentru un 
cercetător individual sau IMM, fiind, de 
asemenea, diferit pentru proiecte aplicate 
sau cercetare fundamentală);

4. reamintește că excelența este considerată 
criteriul general principal pentru finanțare, 
cu toate acestea, evaluarea excelenței 
diferă în funcție de participant sau de însăși 
tipul de proiect de cercetare și inovare 
(criteriul de excelență pentru un institut de
cercetare nu este același precum pentru un 
cercetător individual sau IMM, fiind, de 
asemenea, diferit pentru proiecte aplicate 
sau cercetare fundamentală);

Or. en
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Amendamentul 89
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că în ciuda faptului că 
excelența este considerată criteriul general 
principal pentru finanțare, trebuie să se 
țină seama de faptul că natura excelenței 
diferă în funcție de participant sau de însăși 
tipul de proiect de cercetare și inovare 
(criteriul de excelență pentru un institut de 
cercetare nu este același precum pentru un 
cercetător individual sau IMM, fiind, de 
asemenea, diferit pentru proiecte aplicate 
sau cercetare fundamentală);

4. reamintește că în ciuda faptului că 
excelența este considerată criteriul 
principal pentru finanțare, trebuie să se 
țină seama de faptul că natura excelenței 
diferă în funcție de participant sau de însăși 
tipul de proiect de cercetare și inovare 
(criteriul de excelență pentru un institut de 
cercetare nu este același precum pentru un 
cercetător individual sau IMM, fiind, de 
asemenea, diferit pentru proiecte aplicate 
sau cercetare fundamentală);

Or. en

Amendamentul 90
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că excelența științifică este 
cel mai important criteriu pentru alocarea 
de fonduri competitive pentru cercetare; 
cu toate acestea, recunoaște faptul că 
utilizarea, până în prezent, a fondurilor 
structurale pentru C&D nu a generat 
suficiente rezultate satisfăcătoare în ceea 
ce privește acoperirea diferențelor dintre 
statele membre la nivelul performanței în 
cercetare și inovare, subliniază 
importanța atingerii acestui obiectiv 
pentru a evita o economie europeană cu 
două viteze; consideră că sunt necesare 
abordări reînnoite la nivel european 
pentru a consolida competitivitatea în 
domeniul C&D în statele membre cu 
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performanțe reduse; consideră că 
potențialul programelor europene de 
consolidare a excelenței în Europa, 
profitând de oportunitățile de învățare 
oferite de instituțiile europene 
proeminente în domeniul C&D, nu a fost 
încă pe deplin explorat; solicită mărirea 
capacității programelor pentru formarea 
transnațională a cercetătorilor; subliniază 
nevoia unor noi abordări care să permită 
înfrățiri transnaționale între universități 
și organizații de cercetare, vizând 
învățarea instituțională reciprocă cu 
privire la mecanismele de guvernanță, 
resursele umane și politicile privind DPI, 
finanțare, educație, sistemele 
organizaționale pentru cercetare și 
inovare, precum și implicarea 
companiilor și a societății;

Or. en

Amendamentul 91
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește că inovația reprezintă o 
componentă de bază a triunghiului 
cunoașterii (educație-cercetare-inovație), 
prin urmare, orice încercare de 
consolidare a acesteia este strâns legată 
de consolidarea celorlalți parametri și 
presupune o politică constantă și 
echilibrată pentru crearea unei societăți 
europene care să se bazeze pe cunoaștere,

Or. el

Amendamentul 92
Angelika Niebler, Christian Ehler
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Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. critică lipsa de transparență și de 
informații privind viitoarele solicitări de 
prezentare de propuneri având ca obiect 
proiecte de cercetare; în consecință, 
cercetătorii și institutele nu se pot pregăti 
integral și la timp; solicită Comisiei și 
statelor membre să informeze mai bine 
diferitele părți implicate în ceea ce 
privește accesul la programul-cadru;

Or. de

Amendamentul 93
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că, pentru a atinge 
nivelul de excelență și a consolida 
competitivitatea europeană, trebuie să se 
încurajeze cele mai bune comunități de 
excelență din domeniul cercetării și 
inovării din Europa, în vederea 
colaborării cu cele mai bune comunități 
de cercetători din afara Europei; 
consideră că aplicarea CSC viitor ar 
trebui să se bazeze, în primul rând, pe 
principiul reciprocității, permițând 
participarea în condiții egale la programe 
și activități care prezintă un nivel ridicat 
de interes reciproc;

Or. en

Amendamentul 94
Patrizia Toia
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Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a promova o 
abordare care încurajează transformarea 
cercetării în inovare, concentrând atenția, 
printre altele, asupra verigilor lanțului de 
inovare: cercetare, dezvoltare, 
demonstrare, diseminare, transfer de 
tehnologie;

Or. it

Amendamentul 95
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește importanța inițiativelor 
tehnologice comune, precum IMI, pentru 
dezvoltarea cunoștințelor științifice în 
Europa;

Or. fr

Amendamentul 96
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. în vederea atingerii obiectivului 
pentru finanțarea cercetării și a 
dezvoltării tehnologice cu 3 % din PIB 
până în 2020, și recunoscând că 
cercetarea și inovația constituie o cale 
unică și sigură către dezvoltarea 
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economică a UE, invită Comisia să 
examineze eventualitatea stabilirii, pentru 
statele membre, a unei sume minime 
intermediare obligatorii de finanțare a 
cercetării și a dezvoltării tehnologice, de 
ordinul 1 % din PIB până în 2015;

Or. el

Amendamentul 97
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. este convins că, pe viitor, ar trebuie să 
se aibă în vedere deschiderea unilaterală 
a CSC atunci când corespunde intereselor 
europene și când impactul depinde de 
participarea actorilor din țări terțe; în 
plus, consideră că, pentru a aborda marile 
provocări, viitorul CSC ar trebui să 
faciliteze o structură de stabilire a 
priorităților și a proceselor strategiei 
globale, implicând, de asemenea, actori 
din afara Europei;

Or. en

Amendamentul 98
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 4c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. solicită participarea Comisiei la 
evaluarea propunerilor și a programelor 
de cercetare și inovație finanțate din 
fondurile structurale și de coeziune în 
acele state membre care prezintă întârzieri 
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în finanțarea națională a cercetării, 
pentru a se asigura aplicarea comună a 
reglementărilor și instrucțiunilor, 
evaluarea pe merit și exploatarea optimă 
a acestor fonduri;

Or. el

Amendamentul 99
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 4c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. subliniază faptul că PC8 trebuie să 
vizeze activități de cercetare și structuri 
care să permită crearea unui Spațiu 
european global de cercetare;

Or. en

Amendamentul 100
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

5. solicită o mai bună coordonare între 
diferitele niveluri de reglementare și ca 
finanțarea la nivelul UE să vizeze 
stimularea investițiilor la nivel regional și 
național;

Or. en
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Amendamentul 101
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile transfrontaliere de cercetare și 
inovare la nivel local, regional, național și 
european, respectând caracteristicile 
diferitelor contexte și, în același timp, 
sporind posibilitățile de cooperare între 
diferitele niveluri, creând 
complementaritate; consideră că partajarea 
informațiilor și rezultatelor este de o 
importanță vitală în acest context;
subliniază, în același timp, importanța 
majoră a colaborării cu alte entități din 
domeniul cercetării și grupuri de inovare 
din afara UE;

Or. en

Amendamentul 102
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; solicită 
instrumente mai rapide, mai flexibile și 
mai simple, care să permită cofinanțarea 
proiectelor de către Comisie și statele 
membre; consideră că partajarea 
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informațiilor și rezultatelor este de o 
importanță vitală în acest context;

Or. en

Amendamentul 103
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare, integrare și 
adecvare între diferitele niveluri, creând 
complementaritate; consideră că accesul la 
informații și partajarea informațiilor și 
rezultatelor sunt de o importanță vitală în 
acest context, precum și pentru 
infrastructura de cercetare și pe cale 
electronică;

Or. it

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
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consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor, simplificarea regulilor și, 
acolo unde este posibil, convergența 
acestora sunt de o importanță vitală în 
acest context;

Or. ro

Amendamentul 105
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor și cooperarea sunt de o 
importanță vitală pentru  creșterea 
eficienței finanțării;

Or. en

Amendamentul 106
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 

5. solicită o mai bună coordonare și cea 
mai bună armonizare între strategiile de 
cercetare și inovare la nivel local, regional, 
național și european, respectând 
caracteristicile diferitelor contexte și, în 
același timp, sporind posibilitățile de 
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niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

cooperare între diferitele niveluri, creând
complementaritate; consideră că partajarea 
informațiilor, bunelor practici și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;· 

Or. el

Amendamentul 107
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate și 
evitând astfel, suprapunerile inutile sau 
erorile; consideră că partajarea 
informațiilor și rezultatelor este de o 
importanță vitală în acest context;

Or. fr

Amendamentul 108
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 

5. solicită mai multe sinergii între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
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niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

niveluri, creând complementaritate; 
consideră că accesul liber la informații și 
rezultate este de o importanță vitală în 
acest context;

Or. en

Amendamentul 109
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
inclusiv în problema nereprezentării,
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

Or. pl

Amendamentul 110
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 

5. solicită o mai bună coordonare și 
corelare între strategiile de cercetare și 
inovare la nivel local, regional, național și 
european, respectând caracteristicile 
diferitelor contexte și, în același timp, 
sporind posibilitățile de cooperare între 
diferitele niveluri, creând 
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consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

complementaritate; consideră că partajarea 
informațiilor și rezultatelor este de o 
importanță vitală în acest context;

Or. en

Amendamentul 111
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 
acest context;

5. solicită o mai bună coordonare și 
corelare între strategiile de cercetare și 
inovare la nivel local, regional, național și 
european, respectând caracteristicile 
diferitelor contexte și, în același timp, 
sporind posibilitățile de cooperare între 
diferitele niveluri, creând 
complementaritate; consideră că partajarea 
informațiilor și rezultatelor este de o 
importanță vitală în acest context;

Or. en

Amendamentul 112
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită o mai bună coordonare între 
strategiile de cercetare și inovare la nivel 
local, regional, național și european, 
respectând caracteristicile diferitelor 
contexte și, în același timp, sporind 
posibilitățile de cooperare între diferitele 
niveluri, creând complementaritate; 
consideră că partajarea informațiilor și 
rezultatelor este de o importanță vitală în 

5. solicită o mai bună coordonare și 
sinergie între strategiile de cercetare și 
inovare la nivel local, regional, național și 
european, respectând caracteristicile 
diferitelor contexte și, în același timp, 
sporind posibilitățile de cooperare între 
diferitele niveluri, creând 
complementaritate; consideră că partajarea 
informațiilor și rezultatelor este de o 
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acest context; importanță vitală în acest context;

Or. it

Amendamentul 113
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. este convins că Europa are obligația 
de a se folosi de potențialul său de 
amploare din domeniul cercetării, al 
tehnologiei și al inovării, precum și de a 
contribui la găsirea de soluții pentru 
provocările societale globale, și anume:
- schimbările demografice, dată fiind 
societatea în curs de îmbătrânire din 
Europa, inclusiv bolile legate de vârstă, și 
o populație mondială în creștere, inclusiv 
bolile neglijate și nutriția, urbanizarea, 
coeziunea socială și migrația;
- tranziția spre o gestionare sustenabilă a 
resurselor, inclusiv sustenabilitatea 
gestionării apei, atenuarea schimbărilor 
climatice, conservarea biodiversității, 
energiile regenerabile și eficiența 
energetică, eficiența utilizării resurselor, 
și anume a materiilor prime esențiale și a 
resurselor naturale limitate;
- o bază economică solidă, stabilă și 
echitabilă, inclusiv redresarea economică, 
consolidarea cunoștințelor fundamentale 
și aplicate din toate disciplinele, de la 
științele sociale și cele umaniste și de la 
alte domenii, cum ar fi biologia și 
medicina, la tehnologiile-cheie, în vederea 
stimulării economiei UE și a ocupării 
forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 114
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că, în scopul 
îmbunătățirii și creșterii competitivității 
europene, trebuie să ne referim la
potențialul natural al tuturor regiunilor; 
nevoia de îmbunătățiri viitoare în
programul-cadru și consolidarea
principiilor de funcționare a politicii de 
coeziune reprezintă o oportunitate unică
în această privință, care ar trebui să fie
exploatată pe deplin; pentru a face acest 
lucru, se vor exploata sinergiile dintre
diferitele resurse financiare ale UE, 
precum și sprijinul inteligent oferit de 
specificul regiunilor;

Or. pl

Amendamentul 115
Edit Herczog, Christian Ehler, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește importanța asigurării 
continuității aplicării instrumentelor de 
succes (inclusiv a ITC) între cel de al 
șaptelea program-cadru și următorul 
cadru strategic comun, în special pentru 
programele de cooperare care și-au 
dovedit utilitatea; consideră că trebuie 
luate în considerare nevoile anumitor 
sectoare pentru a îndeplini obiectivele 
europene pe termen lung și că trebuie să 
se acorde, de asemenea, spațiu și 
oportunități suficiente actorilor noi;
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Or. en

Amendamentul 116
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită efectuarea unui audit 
independent, de exemplu de către Curtea 
de Conturi Europeană, alături de curțile 
de conturi naționale, cu privire la 
eficacitatea cheltuielilor publice destinate 
cercetării derulate de statele membre, de
Uniunea Europeană și de autoritățile 
locale;

Or. fr

Amendamentul 117
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. salută adoptarea, de către Comisie, a 
propunerii Parlamentului de a institui un 
ghișeu unic, un punct de contact unic și 
ușor accesibil, de la care toate părțile 
interesate, în special IMM-urile, pot 
solicita consiliere, sprijin financiar sau 
punerea în legătură cu alți parteneri 
potențiali;

Or. en

Amendamentul 118
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek
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Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să consolideze 
vizibilitatea valorii adăugate a UE în 
domeniul cercetării și al inovării;

Or. en

Amendamentul 119
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de 
scheme de finanțare, trebuie organizate 
astfel încât să se asigure coerență, 
cooperare și complementaritate;

6. subliniază faptul că natura și amploarea 
diferite ale proiectelor de C&D&I ar trebui 
să se afle în centrul CSC și solicită 
simplificarea, prin prevenirea 
fragmentării și a birocrației; pentru a 
asigura coerența, cooperarea și 
complementaritatea, consideră că este 
imperios ca CSC. în vederea finanțării 
cercetării și a inovării, să fie organizat pe 
baza unui singur cadru strategic integrat 
pentru cercetare, inovare și activități 
antreprenoriale, ca o necesitate de a pune 
în relație excelența UE în cercetare și 
piața;

Or. en

Amendamentul 120
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și 
complementaritate;

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și 
complementaritate; consideră că ar trebui 
luat în considerare un moratoriu privind 
instrumentele, până când cele existente 
vor fi dezvoltate suficient și evaluate în 
mod adecvat;

Or. en

Amendamentul 121
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și 
complementaritate;

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, reprezentativitate 
vastă și complementaritate;

Or. pl

Amendamentul 122
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
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ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și 
complementaritate;

ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și 
complementaritate, reducând în același 
timp birocrația cu care se confruntă cei 
care solicită astfel de finanțări;

Or. ro

Amendamentul 123
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și
complementaritate;

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare,
complementaritate, adecvare pentru 
inovare și simplificare;

Or. en

Amendamentul 124
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și 

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și 
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complementaritate; complementaritate și să se evite 
suprapunerea;

Or. el

Amendamentul 125
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare și
complementaritate;

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC 
ar trebui să se afle ideea că natura și 
amploarea diferite ale proiectelor de 
C&D&I, precum și multitudinea de scheme 
de finanțare, trebuie organizate astfel încât 
să se asigure coerență, cooperare,
complementaritate și excelență;

Or. en

Amendamentul 126
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că CSC ar trebui să se 
axeze, în primul rând, pe abordarea, într-
un mod cuprinzător, a unei serii de mari 
provocări societale specifice la nivel 
european, printr-un set echilibrat de 
instrumente care să acopere întregul 
spectru de activități, de la educație și 
formare, la cercetarea de bază și aplicată, 
la activități demonstrative și de 
comercializare; este convins că cele trei 
provocări societale principale cu care se 
va confrunta Europa în următoarele 
decenii și care ar trebui vizate în special 
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de CSC sunt:
- asigurarea compatibilității modelului de 
dezvoltare economică în raport cu limitele 
fizice ale planetei;
- asigurarea coeziunii sociale la nivel 
european, regional și local;
- îmbunătățirea sănătății, a prevenirii 
bolilor, a nutriției și a bunăstării;

Or. en

Amendamentul 127
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. propune facilitarea accesului la 
finanțările europene, în special creând:
- un punct de contact unic;
- principiul „un proiect/un document”;
- un site internet dedicat căutării de 
parteneri;
- o hartă a actorilor care lucrează pentru 
atingerea unui obiectiv comun;
- un forum de schimb de bune practici;

Or. fr

Amendamentul 128
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită un CSC care să reprezinte mai 
mult decât o corelare a diverselor 
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instrumente financiare existente și susține 
o nouă abordare politică și un nou sistem 
de guvernanță care să stimuleze 
concomitent inovarea și cooperarea în 
diverse stadii esențiale ale lanțului de 
valori (de la furnizorul de materii la 
produsul final) în întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 129
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Marisa Matias, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. recomandă ca fondurile naționale și 
regionale să contribuie la finanțarea 
proiectelor CEC, Marie Curie sau a 
proiectelor realizate în colaborare care 
respectă criteriile de excelență, dar care 
nu pot fi finanțate din lipsă de fonduri 
europene;

Or. en

Amendamentul 130
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. recomandă Comisiei să analizeze 
posibilitatea instituirii unui fond comun 
european, finanțat din fonduri 
structurale, pentru a promova cercetarea 
europeană realizată în colaborare;

Or. en
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Amendamentul 131
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI),
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –
sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, 
prin urmare, inclus în următorul PC; 
acesta din urmă ar trebui să se concentreze 
asupra cercetării în general; nu în ultimul 
rând, fondurile structurale/de coeziune ar 
trebui utilizate în strânsă cooperare, însă 
separat;

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI) 
și părțile referitoare la inovare din 
programul-cadru pentru competitivitate și
inovare (CIP) ar trebui să se concentreze 
asupra punctului său forte – sprijinirea 
IMM-urilor inovatoare; următorul PC ar 
trebui să se concentreze asupra cercetării și 
inovării în funcție de diferitele tipuri de 
solicitanți; nu în ultimul rând, fondurile 
structurale/de coeziune ar trebui utilizate în 
strânsă cooperare, însă separat;

Or. en

Amendamentul 132
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –
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sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, 
prin urmare, inclus în următorul PC; 
acesta din urmă ar trebui să se concentreze 
asupra cercetării în general; nu în ultimul 
rând, fondurile structurale/de coeziune ar 
trebui utilizate în strânsă cooperare, însă 
separat;

sprijinirea IMM-urilor inovatoare; acesta 
din urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării în general; nu în ultimul rând, 
fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în mod direct pentru a mări 
participarea la programele de cercetare
europene, însă separat;

Or. pl

Amendamentul 133
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –
sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, 
prin urmare, inclus în următorul PC; 
acesta din urmă ar trebui să se concentreze 
asupra cercetării în general; nu în ultimul 
rând, fondurile structurale/de coeziune ar 
trebui utilizate în strânsă cooperare, însă 
separat;

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru competitivitate și 
inovare (CIP) ar trebui să se concentreze 
asupra punctului său forte – sprijinirea 
IMM-urilor inovatoare și să fie, prin 
urmare, inclus în CSC; acesta din urmă ar 
trebui să se concentreze asupra cercetării și 
inovării în general; nu în ultimul rând, 
fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în cadrul unei abordări mai 
orientate, însă separat;

Or. en

Amendamentul 134
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –
sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, 
prin urmare, inclus în următorul PC; acesta 
din urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării în general; nu în ultimul rând, 
fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în strânsă cooperare, însă separat;

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă relație unele cu 
celelalte: Institutul European de Inovare și 
Tehnologie (EIT) ar trebui să opereze în 
principal ca o rețea a Comunităților 
cunoașterii și inovării (CCI), programul-
cadru pentru competitivitate și inovare 
(CIP) ar trebui să se concentreze asupra 
punctului său forte – sprijinirea IMM-urilor 
inovatoare fără a fi, prin urmare, inclus în 
următorul PC; acesta din urmă ar trebui să 
se concentreze asupra cercetării în general; 
nu în ultimul rând, fondurile structurale/de 
coeziune ar trebui utilizate în strânsă 
cooperare, însă separat; consideră că 
proiectele realizate în colaborare ar trebui 
să reprezinte, în continuare, coloana 
vertebrală a CSC;

Or. en

Amendamentul 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –
sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, 
prin urmare, inclus în următorul PC; acesta 
din urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării în general; nu în ultimul rând, 

7. își exprimă convingerea că programul-
cadru se află în centrul CSC și că 
diferitele sarcini din cadrul CSC ar trebui 
abordate separat, dar în cadrul unui 
parteneriat strâns: Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) ar trebui să 
opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru competitivitate și 
inovare (CIP) ar trebui să se concentreze 
asupra punctului său forte – sprijinirea 
IMM-urilor inovatoare fără a fi, prin 
urmare, inclus în următorul PC; acesta din 
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fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în strânsă cooperare, însă separat;

urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării în general; nu în ultimul rând,
fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în strânsă cooperare, însă separat;

Or. en

Amendamentul 136
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –
sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, 
prin urmare, inclus în următorul PC; acesta 
din urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării în general; nu în ultimul rând, 
fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în strânsă cooperare, însă separat;

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru competitivitate și 
inovare (CIP) ar trebui să se concentreze 
asupra punctului său forte – sprijinirea 
IMM-urilor inovatoare fără a fi, prin 
urmare, inclus în următorul PC; acesta din 
urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării fundamentale și aplicate în 
general; nu în ultimul rând, fondurile 
structurale/de coeziune ar trebui utilizate în 
strânsă cooperare, însă separat;

Or. en

Amendamentul 137
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
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separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –
sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, 
prin urmare, inclus în următorul PC; acesta 
din urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării în general; nu în ultimul rând, 
fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în strânsă cooperare, însă separat;

separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru competitivitate și 
inovare (CIP) ar trebui să se concentreze 
asupra punctului său forte – sprijinirea 
IMM-urilor inovatoare fără a fi, prin 
urmare, inclus în următorul PC; acesta din 
urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării și inovării în general; nu în 
ultimul rând, fondurile structurale/de 
coeziune ar trebui utilizate în strânsă 
cooperare, însă separat;

Or. en

Amendamentul 138
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate (CIP) ar trebui să se 
concentreze asupra punctului său forte –
sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, 
prin urmare, inclus în următorul PC; acesta 
din urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării în general; nu în ultimul rând, 
fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în strânsă cooperare, însă separat;

7. își exprimă convingerea că diferitele 
sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate 
separat, dar în strânsă cooperare: Institutul 
European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
ar trebui să opereze în principal ca o rețea a 
Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), 
programul-cadru pentru competitivitate și 
inovare (CIP) ar trebui să se concentreze 
asupra punctului său forte – sprijinirea 
IMM-urilor inovatoare fără a fi, prin 
urmare, inclus în următorul PC; acesta din 
urmă ar trebui să se concentreze asupra 
cercetării în general; nu în ultimul rând, 
fondurile structurale/de coeziune ar trebui 
utilizate în strânsă cooperare, însă separat;

Or. en
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Amendamentul 139
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că este necesar să se 
utilizeze un director comun al 
procedurilor administrativ - financiare, 
organizatorice și informaționale, care să 
ducă la armonizarea principiilor și a 
condițiilor de participare la diverse 
programe, în scopul creării unui sistem 
coerent și transparent în Spațiul european 
de cercetare în care acestea pot 
interacționa în mod activ cu centrele 
statelor nereprezentate;

Or. pl

Amendamentul 140
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește faptul că finanțarea 
viitoare a cercetării și a inovării trebuie să 
deservească obiectivele finalizării 
Spațiului european de cercetare (SEC) 
prin crearea de sinergii între abordările 
diferite și nivelurile de finanțare a 
cercetării în Europa;

Or. el

Amendamentul 141
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază faptul că, în cadrul noului 
CSC, ar trebui acordată mai multă atenție 
proiectelor-pilot la scară largă și 
activităților demonstrative;

Or. en

Amendamentul 142
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. procesul de simplificare și de 
armonizare ar trebui să însemne, în 
primul rând, în locul abordării
funcționării actuale bazate pe controlul 
costurilor, o abordare bazată pe rezultate
(result-based approach) și pe încredere
(trust-based approach);

Or. xm

Amendamentul 143
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente ale UE existente, definirea 
clară a sistemului general de finanțare și 
dublarea bugetului UE pentru programele 
de cercetare și inovare pentru următoarea 
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perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actualele crize și la 
provocările comune majore; consideră, cu 
toate acestea, că o creștere a bugetului 
public pentru cercetare ar trebui 
condiționată de obiectivul privind 
asigurarea unor avantaje mai mari pentru 
societate, cum ar fi un nivel sporit de 
sustenabilitate și de incluziune socială, 
precum și că o competitivitate mai mare 
va proveni din capacitatea noastră de a 
găsi cele mai bune soluții la provocările la 
adresa societății; sugerează, prin urmare, 
un nou model organizațional bazat pe trei 
niveluri diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

Or. en

Amendamentul 144
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; reamintește necesitatea de a 
consolida și a dezvolta rolul favorabil 
inovării al tuturor instrumentelor UE, 
inclusiv printr-o cooperare mai strânsă cu 
BEI, simplificând procedurile de acces la 
finanțare; sugerează, prin urmare, un nou 
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model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

Or. it

Amendamentul 145
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

8. solicită definirea clară a sistemului 
general de finanțare și dublarea bugetului 
UE pentru programele de cercetare și 
inovare pentru următoarea perioadă 
financiară ce începe în 2014 (cu excepția 
bugetului alocat fondurilor structurale și 
BEI); consideră că acesta ar fi un răspuns 
adecvat la actuala criză economică și la 
provocările comune majore; sugerează, 
prin urmare, un nou model organizațional 
bazat pe trei niveluri diferite de finanțare 
care să vizeze stabilitatea și convergența;
reamintește că ar trebui să se ia în 
considerare standardizarea în abordarea 
provocărilor majore și stabilirea 
domeniilor prioritare ale CSC, dar că 
aceasta nu ar trebui să reprezinte un nou 
instrument sau o nouă activitate separată;

Or. en

Amendamentul 146
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente ale UE existente, definirea 
clară a sistemului general de finanțare și
integrarea mai strânsă a cercetării, 
educației și inovării; solicită dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

Or. en

Amendamentul 147
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar 
fi un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente ale UE existente, definirea 
clară a sistemului general de finanțare și 
prioritizarea programelor UE de cercetare 
și inovare pentru următoarea perioadă 
financiară ca răspuns adecvat la actuala 
criză economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;
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Or. en

Amendamentul 148
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente ale UE existente, definirea 
clară a sistemului general de finanțare și 
dublarea bugetului UE pentru programele 
de cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (pe 
lângă bugetul pentru cercetare, dezvoltare 
și inovare alocat fondurilor structurale și 
BEI); consideră că acesta ar fi un răspuns 
adecvat la actuala criză economică și la 
provocările comune majore; sugerează, 
prin urmare, un nou model organizațional 
bazat pe trei niveluri diferite de finanțare 
care să vizeze stabilitatea și convergența;

Or. en

Amendamentul 149
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar 

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014; 
consideră că acesta ar fi un răspuns adecvat 
la actuala criză economică și la provocările 
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fi un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

comune majore; sugerează, prin urmare, un 
nou model organizațional bazat pe trei 
niveluri diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

Or. de

Amendamentul 150
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a
sistemului general de finanțare și dublarea
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența:

8. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și creșterea 
semnificativă a bugetului UE pentru 
programele de cercetare și inovare pentru 
următoarea perioadă financiară ce începe în 
2014 (cu excepția bugetului alocat 
fondurilor structurale și BEI); consideră că 
acesta ar fi un răspuns adecvat la actuala 
criză economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența:

Or. pl

Amendamentul 151
Jean-Pierre Audy, Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită clarificarea, simplificarea și 8. solicită clarificarea, simplificarea și 
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reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente UE existente, definirea clară a 
sistemului general de finanțare și dublarea 
bugetului UE pentru programele de 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză 
economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente ale UE existente, definirea 
clară a sistemului general de finanțare și 
dublarea bugetului UE pentru programele 
de cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă financiară ce începe în 2014 (cu 
excepția bugetului alocat fondurilor 
structurale, agriculturii și BEI); consideră 
că acesta ar fi un răspuns adecvat la actuala 
criză economică și la provocările comune 
majore; sugerează, prin urmare, un nou 
model organizațional bazat pe trei niveluri 
diferite de finanțare care să vizeze 
stabilitatea și convergența;

Or. en

Amendamentul 152
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită clarificarea, simplificarea și 
reorganizarea diferitelor programe și 
instrumente ale UE existente; consideră 
că o reformare radicală a gestionării PC 
reprezintă una dintre prioritățile 
primordiale care trebuie abordate în 
cadrul elaborării următorului CSC; invită 
Comisia să evalueze eficacitatea fiecărui 
instrument individual, în cadrul fiecărui 
program, vizând atingerea unor obiective 
politice specifice; solicită reducerea 
diversității instrumentelor ori de câte ori 
eficiența sau contribuția distinctă nu sunt 
clar demonstrate;

Or. en
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Amendamentul 153
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să deruleze o analiză 
aprofundată a ultimelor evoluții, a 
impactului și a relevanței parteneriatelor 
public-privat aflate, în prezent, în 
derulare (ITC și PTE); solicită Comisiei 
să susțină o abordare ascendentă în 
cadrul inițiativelor de programare în 
comun, în vederea consolidării 
competitivității la nivel european și 
național;

Or. en

Amendamentul 154
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază nevoia de îmbunătățire a 
flexibilității în CSC, astfel încât să fie 
posibilă mutarea fondurilor între fiecare 
capitol și licitație, dar CSC să fie, în 
același timp, destul de flexibil pentru a se 
putea aloca fonduri pentru provocările 
societale mari care apar în perioada 
bugetară;

Or. da

Amendamentul 155
Norbert Glante
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Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește succesul de până acum al 
CIP și solicită continuarea necondiționată 
și extinderea în continuare a 
programului, cu scopul de a întări IMM-
urile deosebit de inovatoare, care 
reprezintă motorul economiei europene;

Or. de

Amendamentul 156
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Primul nivel: consolidarea capacităților și 
infrastructura

Primul nivel: infrastructura

Or. es

Amendamentul 157
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. acest nivel include fondurile UE 
asociate cu infrastructura (în sensul larg, 
inclusiv cea instituțională) și consolidarea 
capacităților;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 158
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. acest nivel include fondurile UE asociate 
cu infrastructura (în sensul larg, inclusiv 
cea instituțională) și consolidarea 
capacităților;

9. acest nivel include fondurile UE asociate 
cu infrastructura (în sensul larg, inclusiv 
cea instituțională);

Or. es

Amendamentul 159
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. acest nivel include fondurile UE 
asociate cu infrastructura (în sensul larg, 
inclusiv cea instituțională) și consolidarea 
capacităților;

9. acest nivel ar trebui să includă
fondurile UE asociate cu infrastructura (în 
sensul larg, inclusiv cea instituțională) și 
consolidarea capacităților;

Or. en

Amendamentul 160
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul 
„Capacități” și inițiativele „Marie Curie”, 
componentele finanțării europene a 
proiectelor la scară largă, accesul la 

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul 
„Capacități” și inițiativele „Marie Curie”, 
componentele finanțării europene a 
proiectelor la scară largă, accesul la 
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împrumuturile acordate de BEI (ce includ 
proiecte de peste 50 milioane EUR), 
subvențiile asociate cu componentele PC 
menționate mai sus și cooperarea cu 
fondurile structurale asociate cu 
infrastructura;

împrumuturile acordate de BEI (ce includ 
proiecte de peste 50 de milioane EUR), 
subvențiile asociate cu componentele PC 
menționate mai sus și cooperarea cu 
fondurile structurale asociate cu 
infrastructura; accesul IMM-urilor la 
infrastructura de cercetare ar trebui 
stimulat la nivel regional, folosind, în 
principal, fondurile structurale care 
acoperă atât dezvoltarea, cât și 
administrarea infrastructurilor de 
cercetare în domeniul științific, în 
medicină, în științele sociale și în cele 
umaniste;

Or. en

Amendamentul 161
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul 
„Capacități” și inițiativele „Marie Curie”, 
componentele finanțării europene a 
proiectelor la scară largă, accesul la 
împrumuturile acordate de BEI (ce includ 
proiecte de peste 50 milioane EUR), 
subvențiile asociate cu componentele PC 
menționate mai sus și cooperarea cu 
fondurile structurale asociate cu 
infrastructura;

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include partea din PC referitoare la 
programul „Capacități”, componentele 
finanțării europene a proiectelor la scară 
largă, accesul la împrumuturile acordate de 
BEI (ce includ proiecte de peste 50 
milioane EUR), subvențiile asociate cu 
componentele PC menționate mai sus și 
cooperarea cu fondurile structurale asociate 
cu infrastructura;

Or. es

Amendamentul 162
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul 
„Capacități” și inițiativele „Marie Curie”, 
componentele finanțării europene a 
proiectelor la scară largă, accesul la 
împrumuturile acordate de BEI (ce includ 
proiecte de peste 50 milioane EUR), 
subvențiile asociate cu componentele PC 
menționate mai sus și cooperarea cu 
fondurile structurale asociate cu 
infrastructura;

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include partea din PC referitoare la 
programul „Capacități” și inițiativele 
„Marie Curie”, componentele finanțării 
europene a proiectelor la scară largă, 
accesul la împrumuturile acordate de BEI 
(ce includ proiecte de peste 50 de milioane 
EUR), subvențiile asociate cu 
componentele PC menționate mai sus și 
cooperarea cu fondurile structurale asociate 
cu infrastructura;

Or. en

Amendamentul 163
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul 
„Capacități” și inițiativele „Marie Curie”, 
componentele finanțării europene a 
proiectelor la scară largă, accesul la 
împrumuturile acordate de BEI (ce includ 
proiecte de peste 50 milioane EUR), 
subvențiile asociate cu componentele PC 
menționate mai sus și cooperarea cu 
fondurile structurale asociate cu 
infrastructura;

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul 
„Capacități” și inițiativele „Marie Curie”, 
componentele finanțării europene a 
proiectelor și infrastructurilor de 
cercetare la scară largă, accesul la 
împrumuturile acordate de BEI (ce includ 
proiecte de peste 50 de milioane EUR), 
subvențiile asociate cu componentele PC 
menționate mai sus și cooperarea cu 
fondurile structurale asociate cu 
infrastructura;

Or. en
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Amendamentul 164
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul 
„Capacități” și inițiativele „Marie Curie”, 
componentele finanțării europene a 
proiectelor la scară largă, accesul la 
împrumuturile acordate de BEI (ce includ 
proiecte de peste 50 milioane EUR), 
subvențiile asociate cu componentele PC 
menționate mai sus și cooperarea cu 
fondurile structurale asociate cu 
infrastructura;

10. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul 
„Capacități” și inițiativele „Marie Curie”, 
componentele finanțării europene a 
proiectelor la scară largă, accesul la 
împrumuturile acordate de BEI (ce includ 
proiecte de peste 50 de milioane EUR și 
RSFF), subvențiile asociate cu 
componentele PC menționate mai sus și 
cooperarea cu fondurile structurale asociate 
cu infrastructura;

Or. en

Amendamentul 165
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază necesitatea unor CCI mai 
strâns orientate și, prin urmare, a unei 
rețele mai concentrate cu un buget mai 
redus, care să permită, de asemenea, 
participarea IMM-urilor datorită 
costurilor anuale de contribuție mai 
scăzute; consideră că aceste CCI mai mici 
pot crea un punct central unic în UE, ca 
loc de întâlnire pentru oamenii de știință 
din întreaga UE, în vederea unei 
concurențe crescute pe piața globală;

Or. en
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Amendamentul 166
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța menținerii
unor instrumente corespunzătoare pentru 
a sprijini dezvoltarea capacității 
instituționale a regiunilor în domeniul 
politicii de cercetare și inovare, având în 
vedere faptul că nivelul regional al 
guvernării reprezintă o legătură strategică 
pentru integrarea eficientă a finanțării 
din PC și din fondurile structurale;

Or. it

Amendamentul 167
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază importanța promovării 
unui acces deschis la această 
infrastructură, bazat pe excelență;

Or. es

Amendamentul 168
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită Comisiei să consolideze 
sinergia dintre diferitele instrumente și 



PE467.207v01-00 86/102 AM\870996RO.doc

RO

fonduri și să dezvolte o abordare multi-
fond, respectând, în același timp, 
condițiile specifice prevăzute în legislația 
respectivă;

Or. en

Amendamentul 169
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează
finanțarea parțială a acestora prim
emiterea de către BEI de obligațiuni pentru 
proiecte specifice;

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă, precum ITER, 
Galileo și Monitorizarea globală pentru 
mediu și securitate (GMES), controlând și 
limitând posibilele depășiri ale costurilor; 
solicită Comisiei să examineze dacă o
creare a unor linii de buget independente 
pentru aceste proiecte ar garanta o 
structură de finanțare mai transparentă, de 
încredere, prudentă și restrictivă; solicită 
Comisiei să pregătească o evaluare pentru 
a determina dacă aceste proiecte ar putea 
fi parțial finanțate prin emiterea de către 
BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice, fără a crește obligația de 
finanțare a statelor membre;

Or. en

Amendamentul 170
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
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incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prim emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; solicită 
alocarea unor sume substanțiale pentru 
C&D&I pentru dezvoltarea aplicațiilor și 
serviciilor specifice GNSS, fără de care 
proiectul Galileo nu va putea fi utilizat la 
capacitatea optimă, fapt ce va afecta în 
mod negativ și competitivitatea UE; 
sugerează finanțarea parțială a acestora 
prim emiterea de către BEI de obligațiuni 
pentru proiecte specifice;

Or. ro

Amendamentul 171
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prim emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele europene de investiții la scară 
largă care nu sunt incluse în PC, prin 
crearea unor linii de buget independente 
pentru acestea pentru a garanta o structură 
de finanțare transparentă și de încredere; 
sugerează că finanțarea parțială a acestora 
s-ar putea realiza prin emiterea de către 
BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

Or. en

Amendamentul 172
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prim emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prin emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice; solicită finanțarea în același 
mod a unor proiecte specifice în domeniul 
medical;

Or. en

Amendamentul 173
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prim emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

11. subliniază că viitoarele proiecte la 
scară largă, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), ar trebui finanțate în 
afara PC, prin crearea unor linii de buget 
independente pentru acestea pentru a 
garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prin emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

Or. en
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Amendamentul 174
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prim emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează că 
finanțarea parțială a acestora s-ar putea 
realiza prin emiterea de către BEI de 
euroobligațiuni;

Or. en

Amendamentul 175
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prim emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, 
infrastructura energetică, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prin emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

Or. en
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Amendamentul 176
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo și 
Monitorizarea globală pentru mediu și 
securitate (GMES), prin crearea unor linii 
de buget independente pentru acestea 
pentru a garanta o structură de finanțare 
transparentă și de încredere; sugerează 
finanțarea parțială a acestora prim emiterea 
de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

11. subliniază necesitatea de a finanța 
proiectele la scară largă care nu sunt 
incluse în PC, precum ITER, Galileo, 
SESAR și Monitorizarea globală pentru 
mediu și securitate (GMES), prin crearea 
unor linii de buget independente pentru 
acestea pentru a garanta o structură de 
finanțare transparentă și de încredere; 
sugerează finanțarea parțială a acestora 
prin emiterea de către BEI de obligațiuni 
pentru proiecte specifice;

Or. fr

Amendamentul 177
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază rolul central al 
infrastructurilor de cercetare pentru 
triunghiul cunoașterii și solicită coerență 
între ceea ce este finanțat în diferite 
domenii; solicită depunerea de eforturi 
pentru a stimula infrastructurile de 
cercetare, în special atunci când există o 
oportunitate majoră de a adăuga valoare 
la nivel european;

Or. en

Amendamentul 178
Lena Ek
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Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază importanța îmbunătățirii 
participării statelor membre care nu sunt 
reprezentate în mod suficient, cum ar fi 
prin utilizarea programului „Oameni” 
pentru dezvoltarea potențialului 
oamenilor de știință din UE 12 și 
asigurându-se că educația  nu devine o 
parte uitată a triunghiului cunoașterii, 
completând, în mod adecvat, legăturile 
dintre cercetare și inovare și formarea în 
domeniul cercetării, inclusiv formarea 
care vizează în mod special femeile din 
cercetare;

Or. en

Amendamentul 179
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 11c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. solicită Comisiei să integreze 
dezvoltarea următorului PC și procesul de 
elaborare a unui cadru strategic comun la 
nivelul UE pentru Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondul 
social european (FSE), Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltarea rurală (FEADR) și Fondul 
european pentru pescuit (FEP) pentru 
perioada de după anul 2013, în vederea 
asigurării optimizării sinergiilor posibile 
și a utilizării la maximum a fondurilor 
disponibile, pentru a permite cercetărilor 
din statele membre reprezentate 
insuficient în PC7 să atingă nivelul de 
excelență;
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Or. en

Amendamentul 180
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 11d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. consideră că atingerea excelenței 
științifice ar trebui considerată  un impact 
care motivează, în sine, atragerea de 
fonduri din cadrul fondurilor structurale 
și de coeziune în statele membre 
reprezentate insuficient în PC;

Or. en

Amendamentul 181
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Al doilea nivel: potențial și consolidare Al doilea nivel: cercetare, potențial, 
colaborare și consolidare

Or. en

Amendamentul 182
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Al doilea nivel: potențial și consolidare Al doilea nivel: cercetare și colaborare
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Or. en

Amendamentul 183
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate, inclusiv
științelor sociale și umaniste, consolidând 
Programul de cooperare și stimulând 
participarea IMM-urilor cu măsuri 
specifice în proiecte de colaborare, și este 
dedicat, de asemenea, capacității creative 
prin intermediul finanțării facilitate prin 
EIT și prin acțiunile „Marie Curie”;

Or. es

Amendamentul 184
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial, în special 
a IMM-urilor; acest nivel ar trebui să 
reprezinte cea mai mare parte din CSC și 
ar trebui să se axeze pe dezvoltarea bazei 
științifice solide, atât în cercetarea de 
bază, cât și în cea aplicată, care este 
necesară pentru stimularea inovării;

Or. en



PE467.207v01-00 94/102 AM\870996RO.doc

RO

Amendamentul 185
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; încurajează 
cooperarea dintre mediul academic, 
centrele publice de cercetare și sectorul
industrial;

Or. en

Amendamentul 186
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial, precum și 
a organizațiilor non-profit care urmăresc 
obiective legate de utilitatea socială 
generală;

Or. en

Amendamentul 187
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
din universități, centre/institute de 
cercetare și sectorul industrial ar trebui 
încurajați să ia parte și să acționeze în 
calitate de coordonatori ai proiectelor, 
după caz;

Or. en

Amendamentul 188
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile, centrele/institutele de 
cercetare, industria, precum și ONG-urile;

Or. da

Amendamentul 189
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui mărită și participarea 
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participarea sectorului industrial; sectorului privat;

Or. en

Amendamentul 190
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare, în strânsă cooperare cu sectorul
industrial;

Or. en

Amendamentul 191
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare, precum și sectorul industrial;

Or. en

Amendamentul 192
Bendt Bendtsen
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. acest nivel este dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

12. acest nivel ar trebui dedicat cercetării 
generale, fundamentale și aplicate și 
științelor sociale și umaniste; participanții 
sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și 
participarea sectorului industrial;

Or. en

Amendamentul 193
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cuvintele cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, și nu 
rezultate care pot fi eventual 
comercializate;

13. cuvintele-cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, și nu 
rezultatele care pot fi eventual 
comercializate, vizând în special proiecte 
referitoare la inovarea netehnologică și 
inovarea socială, care să conducă la o 
dezvoltare reală a individului și a 
societății, acestora  trebuind să li se 
acorde o atenție prioritară;

Or. en

Amendamentul 194
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cuvintele cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, și nu 

13. cuvintele-cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, inclusiv 
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rezultate care pot fi eventual 
comercializate;

cercetarea cu grad ridicat de risc, 
compensată prin viitoare descoperiri pe 
termen lung cu impact tehnologic sau 
social ridicat, și nu rezultatele care pot fi 
eventual comercializate;

Or. en

Amendamentul 195
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cuvintele cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, și nu 
rezultate care pot fi eventual 
comercializate;

13. cuvintele-cheie sunt originalitatea și 
caracterul inovator al ideii, valoarea 
științifică a proiectelor și a consorțiilor de 
cercetare, calitatea planului de afaceri și 
potențialul produsului pe piață;

Or. it

Amendamentul 196
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cuvintele cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, și nu 
rezultate care pot fi eventual 
comercializate;

13. cuvintele-cheie sunt originalitatea, 
calitatea, potențialul proiectelor, interesul 
public în politicile europene și nu 
rezultatele care pot fi eventual 
comercializate;

Or. en

Amendamentul 197
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cuvintele cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, și nu 
rezultate care pot fi eventual 
comercializate;

13. cuvintele-cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor din 
punctul de vedere al excelenței și al 
valorii adăugate, și nu rezultatele care pot 
fi eventual comercializate;

Or. en

Amendamentul 198
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cuvintele cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, și nu 
rezultate care pot fi eventual 
comercializate;

13. cuvintele-cheie sunt excelența 
științifică, calitatea și potențialul 
proiectelor, și nu rezultatele care pot fi 
eventual comercializate;

Or. fr

Amendamentul 199
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. cuvintele cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, și nu
rezultate care pot fi eventual 
comercializate;

13. cuvintele-cheie sunt originalitatea, 
calitatea și potențialul proiectelor, dar și 
rezultatele care pot fi eventual 
comercializate;

Or. en
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Amendamentul 200
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. sprijinul acordat cercetării ce vizează
introducerea inovării propriu-zise  pe 
piață trebuie însoțit de facilitarea și 
susținerea finanțării pentru proiecte de 
„cercetare socială” promovate de 
organizațiile non-profit care urmăresc 
obiective legate de utilitatea socială 
generală; acest lucru se poate realiza, de 
asemenea, prin asigurarea liniilor 
bugetare adecvate și simplificarea 
procedurilor administrative;

Or. en

Amendamentul 201
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine de la sistemul de subvenții al 
PC al UE și din cooperarea cu fondurile 
structurale dedicate C&D&I;

14. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine de la sistemul de subvenții al 
PC al UE și din cooperarea cu fondurile 
structurale dedicate C&D&I; invită 
Comisia să dezvolte instrumentele 
(precum schema ERA-NET) care pot să 
favorizeze coordonarea sinergică a 
acestor două surse de finanțare;

Or. it

Amendamentul 202
Françoise Grossetête, Christian Ehler
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine de la sistemul de subvenții al 
PC al UE și din cooperarea cu fondurile 
structurale dedicate C&D&I;

14. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine de la sistemul de subvenții al 
PC al UE și din cooperarea cu fondurile 
structurale dedicate C&D&I; încurajează, 
de asemenea, simplificarea interacțiunilor 
dintre proiectele finanțate de Uniunea 
Europeană și organismele de finanțare 
externe;

Or. fr

Amendamentul 203
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine de la sistemul de subvenții al 
PC al UE și din cooperarea cu fondurile 
structurale dedicate C&D&I;

14. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine de la sistemul de subvenții al 
PC al UE și din cooperarea cu fondurile 
structurale dedicate C&D&I; remarcă 
faptul că subvențiile ar trebui să fie 
orientate, în primul rând, către institutele 
de cercetare publice și private, către 
proiectele sectorului public și către IMM-
urile inovatoare;

Or. en

Amendamentul 204
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită un sistem de finanțare mai 
flexibil, pentru a crește atractivitatea 
cooperării pentru IMM-uri, prin 
intermediul căruia IMM-urile s-ar putea 
alătura proiectelor de cooperare pe durata 
punerii în aplicare a acestora, dacă este 
posibil, precum și punerea la dispoziție a 
unei linii bugetare deschise în acest sens 
pentru proiecte; consideră că astfel,
IMM-urile ar putea percepe mai clar 
oportunitățile, dat fiind că intervalul 
dintre demararea activității în cadrul 
proiectului și rezultatele de piață este 
redus;

Or. en


