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Amendamentul 205
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadrul proiectului 
Marie Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile 
precare ale persoanelor care activează în 
domeniul științei în UE pentru a atrage și 
menține cercetătorii; condițiile precare de 
muncă (care persistă în special în cazul 
femeilor) constituie un obstacol în calea 
realizării excelenței în Europa;

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC);

Or. es

Amendamentul 206
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiul 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiul 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și pentru IMM-urile inovatoare 
și de a consolida măsurile și inițiativele 
luate în cadru proiectului Marie Curie, 
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mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

consolidând în acest mod și mobilitatea, în 
special a femeilor care lucrează în 
cercetare; dintre acestea, recomandă să se 
acorde o atenție suplimentară 
propunerilor de colaborare în domeniul 
cercetării între mediul academic, entitățile 
publice de cercetare și industrie, precum 
și accesului la marile infrastructuri de 
cercetare; recomandă, printre altele, 
stimularea programelor de doctorat și de 
post-doctorat pentru cercetare pe lângă 
structurile industriale; solicită luarea 
măsurilor necesare pentru a aborda 
condițiile precare ale persoanelor care 
activează în domeniul științei în UE, în 
special ale femeilor care lucrează în 
domeniul cercetării, pentru a atrage și 
menține cercetătorii; condițiile precare de 
muncă (care persistă în special în cazul 
femeilor) constituie un obstacol în calea 
realizării excelenței în Europa; invită 
Comisia și statele membre să intensifice 
eforturile de obținere rapidă a 
recunoașterii reciproce a programelor de 
studiu universitare;

Or. it

Amendamentul 207
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază că 
dacă mandatul Consiliului European 
pentru Cercetare este extins pentru a 
facilita cercetarea în grup, acest lucru nu 
ar trebui să afecteze subvențiile 
personale; subliniază necesitatea de a 
spori capacitatea tinerilor cercetători, fără 
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necesare pentru a aborda condițiile 
precare ale persoanelor care activează în 
domeniul științei în UE pentru a atrage și 
menține cercetătorii; condițiile precare de 
muncă (care persistă în special în cazul 
femeilor) constituie un obstacol în calea 
realizării excelenței în Europa;

a exclude, totodată, cercetătorii cu mai 
multă experiență și de a consolida 
măsurile și inițiativele luate în cadrul
proiectului Marie Curie, consolidând în 
acest mod și mobilitatea; solicită statelor 
membre să fie receptive la condițiile 
precare ale persoanelor care activează în 
domeniul științei în UE și la necesitatea de 
a atrage și menține cercetătorii, având în 
vedere cererea generalizată de cercetători;

Or. en

Amendamentul 208
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori într-o proporție 
relevantă bugetul alocat subvențiilor 
pentru tinerii cercetători și de a consolida 
măsurile și inițiativele luate în cadru 
proiectului Marie Curie, consolidând în 
acest mod și mobilitatea, pentru a face 
astfel Europa mai atractivă la nivel 
internațional pentru cei mai buni 
cercetători și pentru a combate migrarea 
celor mai buni profesioniști în domeniul 
lor de activitate către statele terțe; solicită 
luarea măsurilor necesare pentru a aborda 
condițiile precare ale persoanelor care 
activează în domeniul științei în UE pentru 
a atrage și menține cercetătorii; condițiile 
precare de muncă (care persistă în special 
în cazul femeilor) constituie un obstacol în 
calea realizării excelenței în Europa;

Or. de
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Amendamentul 209
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadrul proiectului 
Marie Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; consideră că mobilitatea 
poate fi consolidată, de asemenea, prin 
introducerea unei componente pentru 
mobilitate, în cazurile în care acest lucru 
se impune, în subvențiile Consiliului 
European pentru Cercetare; solicită 
luarea măsurilor necesare pentru a aborda 
condițiile precare ale persoanelor care 
activează în domeniul științei în UE pentru 
a atrage și menține cercetătorii; condițiile 
precare de muncă (care persistă în special 
în cazul femeilor) constituie un obstacol în 
calea realizării excelenței în Europa;

Or. en

Amendamentul 210
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); invită 
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necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

Comisia să evalueze opțiunile de 
îmbunătățire suplimentară a structurilor 
și mecanismelor CEC; subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

Or. de

Amendamentul 211
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare și ale Institutului European de 
Cercetare și Tehnologie în ceea ce privește 
Spațiului european de cercetare (SEC); 
subliniază necesitatea de a spori proporția 
bugetului alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;
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Or. de

Amendamentul 212
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori finanțarea CEC în 
SEC, ceea va duce la o activitate de 
cercetare excelentă și proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;.

Or. da

Amendamentul 213
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
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alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadrul proiectului 
Marie Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a îmbunătăți condițiile 
persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii, în vederea realizării excelenței 
în Europa;

Or. en

Amendamentul 214
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată premiilor științifice și subvențiilor 
pentru tinerii cercetători și de a consolida 
măsurile și inițiativele luate în cadru 
proiectului Marie Curie, consolidând în 
acest mod mobilitatea, concurența și
dezvoltarea carierei; solicită luarea 
măsurilor necesare pentru a aborda 
condițiile precare ale persoanelor care 
activează în domeniul științei în UE pentru 
a atrage și menține cercetătorii; condițiile 
precare de muncă (care persistă în special 
în cazul femeilor) constituie un obstacol în 
calea realizării excelenței în Europa;

Or. lt
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Amendamentul 215
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadrul proiectului 
Marie Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii, inclusiv femeile care lucrează 
în cercetare; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

Or. en

Amendamentul 216
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor atât pentru tinerii 
cercetători, cât și pentru femeile care 
lucrează în cercetare și de a consolida 
măsurile și inițiativele luate în cadrul
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mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

proiectului Marie Curie, consolidând în 
acest mod și mobilitatea; solicită luarea 
măsurilor necesare pentru a aborda 
condițiile precare ale persoanelor care 
activează în domeniul științei în UE pentru 
a atrage și menține cercetătorii; condițiile 
precare de muncă (care persistă în special 
în cazul femeilor) constituie un obstacol în 
calea realizării excelenței în Europa;

Or. en

Amendamentul 217
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor) 
constituie un obstacol în calea realizării 
excelenței în Europa;

15. reamintește succesul și capacitatea de 
consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului 
european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului 
alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și 
inițiativele luate în cadru proiectului Marie 
Curie, consolidând în acest mod și 
mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare 
ale persoanelor care activează în domeniul 
științei în UE pentru a atrage și menține 
cercetătorii; condițiile precare de muncă 
(care persistă în special în cazul femeilor, 
al tinerilor și al vârstnicilor) constituie un 
obstacol în calea realizării excelenței în 
Europa;

Or. el

Amendamentul 218
Teresa Riera Madurell
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Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază necesitatea de a spori 
proporția bugetului alocată subvențiilor 
pentru tinerii cercetători și de a consolida 
măsurile și inițiativele luate în cadrul 
proiectului „Marie Curie”, consolidând în 
acest fel și mobilitatea; solicită luarea 
măsurilor necesare pentru a aborda 
condițiile precare ale persoanelor care 
activează în domeniul științei în UE 
pentru a atrage și menține cercetătorii; 
condițiile precare de muncă (care persistă 
în special în cazul femeilor) constituie un 
obstacol pentru atingerea excelenței în 
Europa; consideră că este necesară 
apropierea acțiunilor și inițiativelor 
„Marie Curie” de necesitățile reale ale 
sectorului industrial în ceea ce privește 
formarea pentru cercetare, dezvoltarea 
carierei profesionale și schimbul de 
cunoștințe cu mediul academic;

Or. es

Amendamentul 219
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. salută progresul constant care 
vizează atingerea unei participări 
echilibrate a bărbaților și a femeilor la 
PC; împărtășește opinia conform căreia 
măsurile de creștere a gradului de 
participare a femeilor dincolo de ciclurile 
proiectelor ar trebui consolidate, iar 
Comisia ar trebui să confere o nouă 
dinamică abordării sale privind 
promovarea cercetătoarelor și să depună 
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eforturi pentru a determina statele 
membre să abordeze discrepanțele dintre 
bărbați și femei; subliniază că ar trebui 
concretizat obiectivul privind o participare 
a femeilor de 40 % în comitetele de 
gestionare a programelor și în comitetele 
consultative;

Or. de

Amendamentul 220
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită o nouă componentă pentru 
mobilitate, susținută deja de Parlamentul 
European, care ar putea spori mobilitatea 
și consolida finanțarea activității de 
cercetare europene, care ocupă un loc de 
frunte la nivel mondial, printr-un sistem 
de cupoane de cercetare care însoțesc 
cercetătorii care se mută la o universitate 
sau la un institut de cercetare dintr-un alt 
stat membru, sprijinind astfel finanțarea 
celor mai atractive și sugestive proiecte de 
cercetare, stabilind o masă critică de 
cercetători și resurse, pe baza 
cunoștințelor și a viziunii în societatea 
științifică și a cercetătorilor de frunte;

Or. en

Amendamentul 221
Patrizia Toia

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

15a. subliniază faptul că pentru realizarea 
deplină a Spațiului european de cercetare 
(SEC) sunt necesare măsuri legislative 
care să asigure participarea tuturor 
actorilor europeni la programe naționale, 
deschizând tuturor ofertele lansate de 
state individuale și armonizând 
regulamentele, procedurile, contractele și 
criteriile de evaluare;

Or. it

Amendamentul 222
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. salută cererea existentă din partea 
universităților europene cu privire la
nevoia de specialiști cu experiență din 
partea Comisiei Europene la începutul 
programului, pentru o mai bună punere 
în aplicare a programului și pentru 
evitarea erorilor; 

Or. el

Amendamentul 223
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază faptul că ar trebui 
acordată prioritate mobilității 
cercetătorilor în Europa pentru a garanta 
o largă difuzare a cunoștințelor și pentru 
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a asigura că cercetarea de frontieră 
inovatoare în diverse discipline 
beneficiază de cercetători dedicați și 
competenți, precum și de resurse 
financiare sporite;

Or. en

Amendamentul 224
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; punctele forte ale UE se 
află în rețeaua de întreprinderi mari și 
întreprinderi mici și mijlocii: IMM-urile 
inovatoare, precum și sectoarele 
industriale inovatoare existente joacă un 
rol esențial în dezvoltarea de produse, 
tehnologii și servicii noi;

Or. en

Amendamentul 225
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel este dedicat promovării 
pătrunderii pe piață a produselor și 
serviciilor inovatoare și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

Or. en
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Amendamentul 226
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel este dedicat dezvoltării
produselor și serviciilor inovatoare și 
generării de beneficii pentru comunitate; 
IMM-urile inovatoare joacă un rol esențial 
în dezvoltarea de produse și servicii noi;

Or. en

Amendamentul 227
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; industria, inclusiv IMM-
urile inovatoare, joacă un rol esențial în 
dezvoltarea de produse și servicii noi;

Or. en

Amendamentul 228
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; industria, îndeosebi IMM-
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joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

urile inovatoare, joacă un rol esențial în 
dezvoltarea de produse, servicii și procese
noi etc.;

Or. en

Amendamentul 229
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Pilar del 
Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea și 
comercializarea de produse și servicii noi;

Or. en

Amendamentul 230
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi care să vină în 
întâmpinarea nevoilor societății;

Or. en

Amendamentul 231
Britta Thomsen
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; întreprinderile și în 
special IMM-urile inovatoare joacă un rol 
esențial în dezvoltarea de produse și 
servicii noi;

Or. da

Amendamentul 232
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
cunoaștere și bogăție publică; IMM-urile 
inovatoare joacă un rol esențial în 
dezvoltarea de produse și servicii noi;

Or. ro

Amendamentul 233
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. acest nivel este dedicat comercializării 
produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare 
joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

16. acest nivel ar trebui să fie dedicat 
comercializării produselor și serviciilor și 
generării de bogăție publică; IMM-urile 
inovatoare joacă un rol esențial în 
dezvoltarea de produse și servicii noi;
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Or. en

Amendamentul 234
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. având în vedere necesitatea de a 
încuraja tinerii să se implice în activitatea 
de cercetare și inovare, precum și de a 
sprijini tinerii antreprenori care 
contribuie la activitatea de C&D&I și care 
utilizează rezultatele C&D&I pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
comunităților locale sau regionale, 
solicită Comisiei și Statelor Membre să 
continue programul Erasmus pentru 
tinerii antreprenori și în viitorul cadru
financiar multianual și să crească 
finanțările alocate acestui program;

Or. ro

Amendamentul 235
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită participării IMM-urilor 
pentru a permite exploatarea de noi idei și 
oportunități într-un mod flexibil și eficient, 
pe măsură ce acestea apar, deschizând 
astfel calea spre inovare;

17. recunoaște că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită participării IMM-urilor 
pentru a permite exploatarea de noi idei și 
oportunități într-un mod flexibil și eficient, 
pe măsură ce acestea apar, deschizând 
astfel calea spre inovare; subliniază, de 
asemenea faptul că, climatul inovator este 
afectat de volumul activității de inovare, 
acest lucru confirmă ideea că organizarea
de activități inovatoare trebuie să fie 
concentrată în unități mai mici
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structurale și în plus, succesul activității
inovatoare este puternic influențat de
calificările și experiența personalului 
managerial;

Or. lt

Amendamentul 236
Juozas Imbrasas

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită participării IMM-urilor 
pentru a permite exploatarea de noi idei și 
oportunități într-un mod flexibil și eficient, 
pe măsură ce acestea apar, deschizând 
astfel calea spre inovare;

17. recunoaște că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită participării IMM-urilor 
pentru a permite exploatarea de noi idei și 
oportunități într-un mod flexibil și eficient, 
pe măsură ce acestea apar, deschizând 
astfel calea spre inovare; subliniază, de 
asemenea faptul că, climatul inovator este 
afectat de volumul activității de inovare, 
acest lucru confirmă ideea că organizarea
de activități inovatoare trebuie să fie 
concentrată în unități mai mici
structurale și în plus, succesul activității 
inovatoare este puternic influențat de
calificările și experiența personalului 
managerial;

Or. lt

Amendamentul 237
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 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită participării IMM-urilor 
pentru a permite exploatarea de noi idei și 
oportunități într-un mod flexibil și eficient, 
pe măsură ce acestea apar, deschizând 
astfel calea spre inovare;

17. recunoaște că ar trebui să se acorde o 
atenție deosebită participării IMM-urilor 
pentru a permite exploatarea de noi idei și 
oportunități într-un mod flexibil și eficient, 
pe măsură ce acestea apar, deschizând 
astfel calea spre inovare; subliniază faptul 
că stabilirea unei definiții a 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) 
specifică sectorului este o condiție 
prealabilă pentru participarea cu succes 
în CSC; reamintește că sarcinile 
administrative grele duc la o scădere a 
participării IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 238
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază necesitatea de a lua în 
considerare pe deplin diferențele 
importante dintre societățile incluse în 
definiția actuală a „IMM” în formularea 
instrumentelor de susținere a inovării; 
subliniază faptul că ar trebui să se acorde 
prioritate susținerii inovării în etapele de 
dezvoltare ale întreprinderilor, în care au 
fost identificate blocaje, și anume în 
etapele de pregătire, demarare și în primii 
pași în activitate; subliniază faptul că 
întreprinderile mici sunt principalii 
inovatori în Europa și solicită sprijin 
pentru finanțarea capitalului de risc 
pentru întreprinderile inovatoare; 
subliniază necesitatea de a adapta 
instrumente noi și existente, pentru a ține 
seama de resursele limitate de care dispun 
asemenea întreprinderi, cu scopul de a 



PE467.208v01-00 22/93 AM\870997RO.doc

RO

elimina barierele administrative și 
procedurale asociate programelor 
europene de finanțare; este de părere că 
programele de succes, cum ar fi 
Eurostars, au obținut o importantă 
experiență în satisfacerea necesităților 
întreprinderilor inovatoare și, prin 
urmare, ar trebui să fie consolidate;

Or. en

Amendamentul 239
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că o creștere a capacității 
de inovare a IMM-urilor este esențială 
pentru creșterea economică din perioada 
următoare și pentru crearea de locuri de 
muncă în Europa; consideră că acest 
cadru strategic comun ar trebui conceput 
pentru a răspunde acestei provocări și, 
prin urmare, orice viitor instrument 
european destinat inovării în cadrul 
IMM-urilor ar trebui să fie orientat mai 
mult spre necesitățile întreprinderilor; 
prin urmare, solicită măsuri pentru 
intensificarea participării IMM-urilor la 
proiecte comune;

Or. en

Amendamentul 240
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 17a (nou)



AM\870997RO.doc 23/93 PE467.208v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. încurajează colaborarea dintre 
universități, piețele financiare și 
întreprinderi; consideră că aceasta este 
fundamentală pentru facilitarea creării de 
întreprinderi noi care pot stimula 
inovarea și creșterea durabilă în Europa;

Or. en

Amendamentul 241
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. consideră că instrumente precum 
inițiativele tehnologice comune joacă un 
rol important în sprijinirea inovării la 
nivel de sector; subliniază necesitatea 
luării de măsuri eficiente pentru sporirea 
transparenței și deschiderea accesului 
IMM-urilor și sectorului public de 
cercetare la astfel de instrumente; 

Or. en

Amendamentul 242
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 17c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. ia act de faptul că achizițiile publice 
oferă o oportunitate neexploatată pentru 
promovarea inovării pe bază de cercetare 
și dezvoltare; subliniază necesitatea 
adoptării de noi măsuri pentru sprijinirea 
achizițiilor publice înainte de 
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comercializare și identificarea 
oportunităților de achiziții publice înainte 
de comercializare;

Or. en

Amendamentul 243
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare 
– Banca UE dedicată IMM-urilor – care 
ar trebui să acționeze în cooperare cu 
punctele de contact naționale și cu 
instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului;

Or. de

Amendamentul 244
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
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creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare 
– Banca UE dedicată IMM-urilor – care 
ar trebui să acționeze în cooperare cu 
punctele de contact naționale și cu 
instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;

creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului;

Or. de

Amendamentul 245
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare 
– Banca UE dedicată IMM-urilor – care 
ar trebui să acționeze în cooperare cu 
punctele de contact naționale și cu 
instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului;

Or. en

Amendamentul 246
Bendt Bendtsen
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare 
– Banca UE dedicată IMM-urilor – care 
ar trebui să acționeze în cooperare cu 
punctele de contact naționale și cu 
instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului;

Or. en

Amendamentul 247
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare
– Banca UE dedicată IMM-urilor – care 
ar trebui să acționeze în cooperare cu
punctele de contact naționale și cu 

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; reamintește că 
mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) s-a dovedit a fi un 
instrument de finanțare a inovării de 
succes; consideră că MFPR ar trebui 
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instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;

aplicat în continuare în așa fel încât să fie 
posibilă acordarea de fonduri limitate 
prin intermediari naționali;

Or. en

Amendamentul 248
Christian Ehler, Jorgo Chatzimarkakis, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, 
Jan Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare
– Banca UE dedicată IMM-urilor – care 
ar trebui să acționeze în cooperare cu
punctele de contact naționale și cu 
instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; reamintește că 
mecanismul de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MFPR) s-a dovedit a fi un 
instrument de finanțare a inovării de 
succes; consideră că MFPR ar trebui 
aplicat în continuare în așa fel încât să fie 
posibilă acordarea de fonduri limitate 
prin intermediari naționali;

Or. en

Amendamentul 249
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. schema de finanțare din cadrul acestui 18. schema de finanțare din cadrul acestui 
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nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare –
Banca UE dedicată IMM-urilor – care ar 
trebui să acționeze în cooperare cu
punctele de contact naționale și cu 
instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;

nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează că 
Comisia ar trebui să ia în considerare o 
evaluare a impactului cu privire la 
posibilitatea creării unui nou instrument de 
finanțare – Banca UE dedicată IMM-urilor 
– sprijinind totodată întreprinderile mai 
mari; consideră că acest lucru poate fi 
realizat prin punctele de contact naționale 
și cu instituțiile financiare desemnate de 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 250
Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE asociată cu 
programul-cadru pentru inovație și 
competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la 
împrumuturi specifice din partea BEI 
(acoperind, în special, proiecte sub 50 de 
milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare –
Banca UE dedicată IMM-urilor – care ar 
trebui să acționeze în cooperare cu 
punctele de contact naționale și cu 
instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;

18. schema de finanțare din cadrul acestui 
nivel provine din finanțarea UE furnizată 
prin EIT, finanțare asociată cu programul-
cadru pentru inovație și competitivitate,
accesul la sporirea creditelor acordate de 
FEI și la împrumuturi specifice din partea 
BEI (acoperind, în special, proiecte sub 50 
de milioane de EUR) și din cooperarea cu 
fondurile structurale dedicate 
antreprenoriatului; în plus, sugerează 
crearea unui nou instrument de finanțare –
Banca UE dedicată IMM-urilor – care ar 
trebui să acționeze în cooperare cu 
punctele de contact naționale și cu 
instituțiile financiare desemnate de statele 
membre;
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Or. en

Amendamentul 251
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că capitalul de risc 
european, provenit atât din fonduri 
publice, cât și din fonduri private, este, de 
asemenea, un instrument fundamental 
pentru cofinanțarea întregului ciclu de 
inovare, de la cercetare la asimilarea de 
către piață; subliniază succesul 
Mecanismului de finanțare cu partajarea 
riscurilor (MSPR) și își propune să 
stimuleze capitalul de risc european prin 
inițiative transfrontaliere de capital de 
risc, completate de contribuții din fonduri 
europene;

Or. es

Amendamentul 252
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Lena 
Kolarska-Bobińska, Pilar del Castillo Vera, Norbert Glante, Jan Březina, Angelika 
Niebler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei Bănci de 
investiții a UE dedicată IMM-urilor 
menită să consolideze politica pentru 
inovare a UE și să adauge veriga lipsă, și 
anume participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 253
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei Bănci de 
investiții a UE dedicată IMM-urilor 
menită să consolideze politica pentru 
inovare a UE și să adauge veriga lipsă, și 
anume participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

eliminat

Or. de

Amendamentul 254
Edit Herczog, Christian Ehler, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei Bănci de 
investiții a UE dedicată IMM-urilor 
menită să consolideze politica pentru 
inovare a UE și să adauge veriga lipsă, și 
anume participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 255
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei Bănci de 
investiții a UE dedicată IMM-urilor
menită să consolideze politica pentru 
inovare a UE și să adauge veriga lipsă, și 
anume participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea mai multor programe 
specifice pentru IMM-uri, menite să 
consolideze politica pentru inovare a UE și 
să adauge veriga lipsă, și anume 
participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE; consideră că trebuie 
depuse eforturi în ceea ce privește nu 
numai simplificarea accesului IMM-
urilor, ci și participarea la stabilirea 
agendelor privind cercetarea și un acces 
mai bun la servicii și consultanță în 
materie de C&D&I; solicită, de asemenea, 
să se acorde atenție sprijinirii IMM-urilor 
neinovatoare pentru a putea participa în 
activitățile C&D&I;

Or. en

Amendamentul 256
Herbert Reul

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei Bănci de 
investiții a UE dedicată IMM-urilor 
menită să consolideze politica pentru 
inovare a UE și să adauge veriga lipsă, și 
anume participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin promovarea politicii pentru 
inovare a UE și prin consolidarea verigii
lipsă, și anume participarea slabă a IMM-
urilor la programele UE, precum și prin 
simplificarea accesului la capitalul de 
risc;

Or. de

Amendamentul 257
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei Bănci de 
investiții a UE dedicată IMM-urilor menită 
să consolideze politica pentru inovare a UE 
și să adauge veriga lipsă, și anume 
participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei Bănci de 
investiții a UE dedicată IMM-urilor, care 
ar putea fi concepută ca o filială de 
specialitate a BEI, dedicată pe deplin 
proiectelor inovatoare ale IMM-urilor,
menită să consolideze politica pentru 
inovare a UE și să adauge veriga lipsă, și 
anume participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

Or. en

Amendamentul 258
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei Bănci de 
investiții a UE dedicată IMM-urilor menită 
să consolideze politica pentru inovare a UE 
și să adauge veriga lipsă, și anume 
participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

19. consideră că SEC ar beneficia de 
avantaje prin crearea unei acțiuni specifice
IMM-urilor în cadrul BEI, menită să 
consolideze politica pentru inovare a UE și 
să adauge veriga lipsă, și anume 
participarea slabă a IMM-urilor la 
programele UE;

Or. en

Amendamentul 259
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că ar trebui depuse 
eforturi pentru a oferi întreprinderilor 
mici și mijlocii (în special în faza de start-
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up), finanțarea structurată, care va 
acoperi întregul ciclu de inovare. 
Acordarea instrumentelor financiare 
pentru IMM-uri inovatoare necesită 
dezvoltarea continuă și o mai mare
disponibilitate. Susține propunerea de a
crea un instrument complementar, bazat
pe principiul RSFF la nivel regional;

Or. pl

Amendamentul 260
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită statelor membre să 
stabilească măsuri și instrumente 
naționale pentru garantarea 
împrumuturilor necesare IMM-urilor în 
vederea asigurării co-finanțării solicitate 
pentru participarea acestora la 
programele europene de C&D&I;

Or. ro

Amendamentul 261
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră, de asemenea, că viitorul 
program-cadru ar trebui să promoveze 
activitățile de inovare prin intermediul 
achizițiilor publice inovatoare;
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Or. es

Amendamentul 262
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare marjă a riscului de eroare admisibil;
la acest nivel ar trebui să se aibă în vedere 
credite preferențiale, rambursabile în caz 
de succes, excluzând costurile 
administrative;

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor; la acest nivel ar trebui 
să se aibă în vedere credite preferențiale, 
rambursabile în caz de succes, excluzând 
costurile administrative; pentru a permite 
o abordare bazată mai mult pe încredere 
și mai tolerantă la riscuri în beneficiul 
IMM-urilor și al tuturor celorlalți 
participanți la CSC, marja riscului de 
eroare admisibil ar trebui extinsă;

Or. en

Amendamentul 263
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare marjă a riscului de eroare admisibil;
la acest nivel ar trebui să se aibă în vedere 
credite preferențiale, rambursabile în caz 
de succes, excluzând costurile 
administrative;

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor; la acest nivel ar trebui 
să se aibă în vedere credite preferențiale, 
rambursabile în caz de succes, excluzând 
costurile administrative;

Or. en
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Amendamentul 264
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare marjă a riscului de eroare admisibil;
la acest nivel ar trebui să se aibă în vedere 
credite preferențiale, rambursabile în caz 
de succes, excluzând costurile 
administrative;

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor; la acest nivel ar trebui 
să se aibă în vedere credite preferențiale, 
rambursabile în caz de succes, excluzând 
costurile administrative; reține faptul că 
un regulament de procedură simplificat și 
o evaluare permanentă constituie 
elemente-cheie pentru participarea IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 265
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare marjă a riscului de eroare admisibil;
la acest nivel ar trebui să se aibă în vedere 
credite preferențiale, rambursabile în caz 
de succes, excluzând costurile 
administrative;

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare marjă a riscului de eroare admisibil și 
un termen mai scurt de la faza de 
propunere la cea de punere în aplicare a 
proiectului/obținerea de rezultate pe piață;
la acest nivel ar trebui să se aibă în vedere 
credite preferențiale, rambursabile în caz 
de succes, excluzând costurile 
administrative;

Or. en



PE467.208v01-00 36/93 AM\870997RO.doc

RO

Amendamentul 266
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare marjă a riscului de eroare admisibil;
la acest nivel ar trebui să se aibă în vedere 
credite preferențiale, rambursabile în caz 
de succes, excluzând costurile 
administrative;

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare marjă a riscului de eroare admisibil, 
atunci când sunt implicate sume mai mici;
la acest nivel recomandă insistent că ar 
trebui să se aibă în vedere credite 
preferențiale, rambursabile în caz de 
succes, excluzând costurile administrative;

Or. en

Amendamentul 267
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare marjă a riscului de eroare admisibil;
la acest nivel ar trebui să se aibă în vedere 
credite preferențiale, rambursabile în caz 
de succes, excluzând costurile 
administrative;

20. subliniază că sporirea participării 
IMM-urilor necesită instrumente adecvate 
de finanțare care să țină seama de 
caracteristicile lor, ținând seama de o mai 
mare flexibilitate în ceea ce privește 
obiectivele concrete ale proiectelor și o 
mai mare marjă a riscului de eroare 
admisibil; la acest nivel ar trebui să se aibă 
în vedere credite preferențiale, 
rambursabile în caz de succes, excluzând 
costurile administrative;

Or. en
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Amendamentul 268
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că îmbunătățirea 
instrumentelor programului-cadru pentru 
inovație și competitivitate este esențială, la 
fel ca și promovarea de noi instrumente și 
programe care sprijină capacitatea IMM-
urilor de gestionare a inovării (cum ar fi 
cupoanele pentru inovare); sprijină 
accesul la serviciile de cercetare și 
inovare, precum centrele de transfer de 
tehnologie înființate în universități, și la 
alte servicii din sectoare de activitate 
bazate pe cunoaștere (modelarea 
afacerilor, evaluarea riscurilor etc.); 
reamintește Comisiei importanța acordării 
de sprijin la nivel local pentru IMM-uri, 
de exemplu, prin implicarea centrelor 
inovatoare, a camerelor de comerț, a 
organizațiilor de afaceri și a grupurilor de 
inovare;

Or. en

Amendamentul 269
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază necesitatea de a stimula 
participarea industriașilor la următorul
cadru strategic comun printr-o finanțare 
semnificativă a proiectelor suportate în 
mare parte de bugetul Uniunii Europene, 
la rate de peste 50 %, în funcție de gradul 
de maturitate tehnologică a proiectelor în 
cauză;
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Or. fr

Amendamentul 270
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază importanța perioadelor de 
acordare a subvențiilor mai scurte și 
previzibile pentru participarea IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 271
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 20b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. consideră că accesul mai bun la 
finanțare ar trebui acordat, de asemenea, 
întreprinderilor inovatoare aflate la 
începutul activității și că proiectele care 
vizează dezvoltarea modelelor de 
întreprinderi inovatoare necesare pentru 
a inova piața prin produse și servicii noi 
ar trebui încurajate și sprijinite;

Or. en

Amendamentul 272
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 20c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. invită Comisia să introducă un 
program UE de cercetare și inovare 
pentru întreprinderile mici (SBIR) în 
scopul de a aduce soluții inovatoare 
pentru necesitățile specifice sectorului 
public, prin implicarea întreprinderilor 
mici în competițiile pentru idei care au ca 
rezultat contracte de dezvoltare pe termen 
scurt, promovând totodată produse și 
servicii inovatoare;

Or. en

Amendamentul 273
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic, 
inovarea ecologică sau socială;

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic, 
inovarea ecologică sau socială; consideră 
că aceasta ar trebui să includă noi sisteme 
și programe de promovare a schimbului 
de cunoștințe de mare utilitate socială 
prin condiții concrete în conversia 
inovării în produse de piață, pentru a 
asigura accesibilitatea și utilizarea 
corectă a finanțării publice a UE pentru 
cercetare;

Or. en
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Amendamentul 274
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic, 
inovarea ecologică sau socială;

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic, 
inovarea ecologică sau socială, precum și 
cea din domeniul serviciilor, proceselor și 
organizării, facilitând punerea în aplicare 
a unor mecanisme – cum ar fi cele pentru 
achizițiile publice – pentru a promova 
difuzarea inovării pe scară largă;

Or. it

Amendamentul 275
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic, 
inovarea ecologică sau socială;

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întreaga gamă de activități legate de 
inovare, inclusiv inovarea în alte domenii 
decât cel tehnologic, inovarea ecologică 
sau socială, și având în vedere faptul că 
inovarea este adesea un proces guvernat 
de considerații comerciale;

Or. en
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Amendamentul 276
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic, 
inovarea ecologică sau socială;

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic, 
inovarea ecologică sau socială, precum și 
cea din domeniul serviciilor, proceselor și 
organizării;

Or. it

Amendamentul 277
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21.  consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic, 
inovarea ecologică sau socială;

21.  consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să aibă ca 
obiectiv excelența și să includă întregul 
ciclu de inovare, de la conceptul inițial la 
comercializare, inclusiv inovarea în alte 
domenii decât cel tehnologic, inovarea 
ecologică sau socială; 

Or. el
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Amendamentul 278
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic,
inovarea ecologică sau socială;

21. consideră că nu toate sectoarele 
inovării se bazează pe cercetare și nu toate 
activitățile de cercetare au drept scop 
inovarea; prin urmare, consideră că 
reorganizarea propusă ar trebui să includă 
întregul ciclu de inovare, de la conceptul 
inițial la comercializare, inclusiv inovarea 
în alte domenii decât cel tehnologic și
inovarea ecologică;

Or. en

Amendamentul 279
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază totuși că o parte din 
instrumentele PCI ar putea deveni o 
prelungire naturală a următorului 
program-cadru, oferind continuitate 
proiectelor europene de cercetare și 
inovare; consideră că tehnologia 
dezvoltată în cadrul proiectelor 
programului-cadru ar putea fi extinsă la 
proiecte inovatoare:
- de răspândire a utilizării sale în diverse 
sectoare industriale și de servicii,
- de utilizare a mai multor aplicații 
adiționale în domenii conexe sau 
complementare;

Or. es
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Amendamentul 280
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită furnizarea de instrumente 
pentru încurajarea transferului de 
tehnologie de la etapa de cercetare la 
aplicarea industrială și invită Comisia să 
pună în aplicare mecanisme pentru a 
sprijini întreprinderile dornice să depună 
eforturi pentru comercializarea 
tehnologiei lor și realizarea unei probe a 
conceptului;

Or. en

Amendamentul 281
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. recunoaște necesitatea conectării 
inovării serviciilor, a inovării sociale și 
ecologice la inovarea tehnică, modelând 
noile parteneriate care conectează 
organizațiile în domeniul cercetării și 
dezvoltării cu întreprinderi, atât în 
sectorul serviciilor, cât și în sectorul de 
producție;

Or. en

Amendamentul 282
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că natura foarte 
competitivă a activităților științifice, 
tehnologice și de inovare, precum și 
menținerea consolidării capacităților 
științifice și inovatoare la nivel local 
depind de existența unui anumit nivel de 
duplicare și fragmentare, în lipsa căruia 
cercetarea în colaborare ar fi subminată;

22. reamintește că natura foarte 
competitivă a activităților de cercetare, 
științifice, tehnologice și de inovare, 
precum și menținerea consolidării 
capacităților științifice și inovatoare la 
nivel local depind de existența unui anumit 
nivel de duplicare și fragmentare, în lipsa 
căruia cercetarea în colaborare ar fi 
subminată;

Or. el

Amendamentul 283
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că, pentru a atrage mai 
eficient investițiile private și pentru a 
garanta că cercetarea și dezvoltarea 
contribuie în mod mai eficace la 
consolidarea competitivității europene, ar 
trebui luate măsuri corespunzătoare în 
programul-cadru în vederea stabilirii 
unui cadru de reglementare solid și 
eficient pentru protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală în stadiul 
incipient al procesului de cercetare;

Or. en

Amendamentul 284
Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor, ținând seama de nivelurile de 
excelență;

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor, ținând seama de nivelurile de 
excelență; propune Comisiei să adopte o 
abordare proactivă pentru a ajuta 
organele publice să își îmbunătățească 
sistemul de gestionare prin efectuarea de 
evaluări fără consecințe financiare, care 
ar încuraja aceste organe să ia o serie de 
măsuri pentru a își îmbunătăți 
gestionarea proiectelor și pentru a le pune 
în aplicare într-un anumit termen nu mai 
mare de un an;

Or. en

Amendamentul 285
Amalia Sartori

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor, ținând seama de nivelurile de 
excelență;

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor, ținând seama de nivelurile de 
excelență și de impactul asupra mediului, 
impactul economic și cel social al 
proiectului (ecoindicatori);

Or. it
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Amendamentul 286
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor, ținând seama de nivelurile de 
excelență;

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor;

Or. en

Amendamentul 287
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor, ținând seama de nivelurile de 
excelență;

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor, ținând seama de criteriul de 
excelență;

Or. en

Amendamentul 288
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare pentru 
toți participanții potențiali, în special 
aplicarea unor norme de gestiune; solicită 
Comisiei să elaboreze criterii pentru 
selectarea, analizarea și evaluarea 
proiectelor, ținând seama de nivelurile de 
excelență;

23. încurajează cu fermitate punerea în 
aplicare a unor programe de formare și 
mobilitate pentru toți participanții 
potențiali, în special aplicarea unor norme 
de gestiune; solicită Comisiei să elaboreze 
criterii pentru selectarea, analizarea și 
evaluarea proiectelor, ținând seama de 
nivelurile de excelență;

Or. el

Amendamentul 289
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază necesitatea implicării 
grupurilor interesate de utilizatori în 
stabilirea agendei privind cercetarea și 
inovarea în următorul CSC; consideră că 
implicarea mediului de afaceri în procesul 
de stabilire a priorităților reprezintă o 
condiție prealabilă pentru proiectele 
C&D&T&I cu impact ridicat și 
participarea sporită a mediului de afaceri; 
consideră că platformele tehnologice 
europene, care reunesc industria, 
autoritățile de reglementare și instituțiile 
financiare pentru a dezvolta agende 
strategice pe termen lung în cadrul unor 
domenii specifice de tehnologie, ar trebui 
să joace în continuare un rol-cheie în 
dezbaterile pentru stabilirea priorităților 
în CSC;

Or. en
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Amendamentul 290
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. în perioada prevăzută de UE 2020, 
propune ca toată sau o parte din creșterea 
semnificativă a creditelor pentru 
cercetare, necesare consolidării Spațiului 
european de cercetare, să fie pusă în 
practică prin colectări publice constante, 
printr-o repartizare și o cooperare mai 
bună între statele membre, Uniunea 
Europeană și autoritățile locale;

Or. fr

Amendamentul 291
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită o participare 
interguvernamentală mai puternică în 
cadrul măsurilor de programare comună, 
care consolidează cooperarea în 
cercetare, dezvoltare și inovare peste tot în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 292
Lena Ek

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

23a. subliniază că pentru simplificarea 
PC este necesar un progres uriaș și 
solicită punerea în aplicare a tuturor 
măsurilor de simplificare identificate în 
noul PC;

Or. en

Amendamentul 293
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou) – după subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază rolul important pe care îl 
deține cadrul strategic comun de 
finanțare din partea UE pentru cercetare 
și inovare în sprijinirea inovării în 
Europa; cu toate acestea, avertizează 
împotriva pericolului dispersării sumelor 
pentru cercetare și inovare la niveluri 
prea scăzute într-o varietate de activități, 
domenii și obiective; solicită dublarea 
fondurilor europene alocate activităților 
de cercetare și inovare cu scopul de a 
sprijini realizarea obiectivelor UE 2020; 
subliniază natura mai cuprinzătoare a 
cadrului strategic comun de finanțare a 
cercetării și inovării în comparație cu 
predecesorul său, programul PC7, și 
avertizează că acest element nu ar trebui 
să reducă necesitatea de a spori o astfel de 
finanțare orientată; subliniază importanța 
utilizării fondurilor europene pentru a 
mobiliza investițiile din sectorul privat și 
statele membre;

Or. en
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Amendamentul 294
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;
încurajează înființarea în următorul 
program-cadru a unui sistem de sprijin 
administrativ pentru a ajuta statele 
membre mai noi să formuleze cereri de 
finanțare adecvate și la standarde 
ridicate;

Or. en

Amendamentul 295
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare, 
care presupune un grad mai redus de 
control din partea Comisiei Europene;

Or. en

Amendamentul 296
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;
solicită un model de finanțare integral 
pentru cercetarea academică în următorul 
PC;

Or. en

Amendamentul 297
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;

24. se exprimă în favoarea inovațiilor 
orientate către nevoile utilizatorilor și a
unei abordări bazate pe știință și a unei 
atitudini bazate pe încredere și pe asumarea 
riscurilor în ceea ce privește participanții în 
cadrul tuturor etapelor sistemului de 
finanțare;

Or. lt

Amendamentul 298
Juozas Imbrasas

Propunerea de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 

24. se exprimă în favoarea inovațiilor 
orientate către nevoile utilizatorilor și a 
unei abordări bazate pe știință și a unei 
atitudini bazate pe încredere și pe asumarea 
riscurilor în ceea ce privește participanții în 
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tuturor etapelor sistemului de finanțare; cadrul tuturor etapelor sistemului de 
finanțare;

Or. lt

Amendamentul 299
Edit Herczog, Christian Ehler, Ioan Enciu, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe valorificarea științei și pe 
inovare și a unei atitudini bazate pe 
încredere și pe asumarea riscurilor în ceea 
ce privește participanții în cadrul tuturor 
etapelor sistemului de finanțare;

Or. en

Amendamentul 300
Jorgo Chatzimarkakis, Christian Ehler, Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și inovare/rezultate și a 
unei atitudini bazate pe încredere și pe 
asumarea riscurilor în ceea ce privește 
participanții în cadrul tuturor etapelor 
sistemului de finanțare;

Or. en

Amendamentul 301
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere și pe asumarea riscurilor în 
ceea ce privește participanții în cadrul 
tuturor etapelor sistemului de finanțare;

24. se exprimă în favoarea unei abordări 
bazate pe știință și a unei atitudini bazate 
pe încredere față de cercetători și pe o mai 
mare asumare a riscurilor în ceea ce 
privește participanții în cadrul tuturor 
etapelor sistemului de finanțare;

Or. el

Amendamentul 302
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că CSC nu ar trebui să se 
limiteze numai la concentrarea asupra 
inovării bazate pe cercetare sau pe 
tehnologie, ci ar trebui să sprijine diferite 
surse de inovare; subliniază faptul că 
multe întreprinderi – în special IMM-uri 
– utilizează alte surse de inovare, cum ar 
fi clienții, piețele, utilizatorii și, nu în 
ultimul rând, angajații, și că această 
formă de inovare este adesea mai practică
și este axată pe soluționarea unor 
probleme specifice legate de procese, 
servicii sau produse; întrucât soluțiile 
propuse sunt adesea găsite de către 
angajații care sunt cel mai aproape de 
procesul de producție, de piețe și de 
clienți; consideră că UE ar trebui să 
consolideze, de asemenea, inovarea 
orientată spre practică, bazată pe 
angajați, prin evidențierea inovării bazate 
pe angajați;

Or. en
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Amendamentul 303
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că gestionarea finanțării 
europene pentru cercetare ar trebui să se 
bazeze mai mult pe încredere și să fie mai 
tolerantă la riscuri față de participanți; 
recomandă acceptarea mai largă a 
practicilor contabile uzuale pentru 
costurile eligibile; este de părere că 
sumele forfetare și tarifele fixe ar trebui 
să fie utilizate pe bază de voluntariat; 
invită Comisia să reducă perioadele de 
acordare a contractelor la maximum șase 
luni; subliniază necesitatea de 
simplificare a solicitării și a procedurilor 
contractuale; recomandă un set redus de 
norme și principii comune pentru 
finanțare care să reglementeze finanțarea 
UE pentru cercetare și dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 304
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că viitorul cadru strategic 
comun pentru cercetare și inovare 
trebuie, mai presus de toate, să răspundă 
noii abordări conturate în strategia 
Europa 2020 și să promoveze astfel o 
guvernare mai integrată, o mai bună 
coordonare între diferitele instituții 
comunitare, precum și o coerență mai 
puternică între politicile europene și cele 
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naționale și regionale; consideră, de 
asemenea, că este esențial ca noile 
parteneriate pentru inovare să primească 
sprijinul necesar pentru punerea în 
aplicare deplină;

Or. it

Amendamentul 305
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. recomandă definirea unui set limitat 
de norme comune, ușor de interpretat, 
care se vor aplica tuturor programelor și 
instrumentelor, în conformitate cu 
principiul de bază că fondurile publice 
sunt gestionate de către autoritățile 
publice și sunt monitorizate de Comisia 
Europeană;

Or. es

Amendamentul 306
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de rezoluție
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. propune limitarea la 10 % a 
cheltuielilor generale pentru proiecte în 
cadrul următorului PC; consideră că 
nivelurile de 25 % ale cheltuielilor 
generale conform analizei preliminare în 
cadrul PC7 sunt intolerabile, având în 
vedere constrângerile bugetare globale;

Or. en
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Amendamentul 307
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. subliniază că ar trebui depuse 
eforturi pentru a alinia cât mai mult 
posibil cheltuielile efectuate în cadrul 
noului PC cu obiectivele politice 
primordiale în cadrul Strategiei 
Europa 2020 și pentru a integra baza de 
cercetare;

Or. en

Amendamentul 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. consideră esențială implicarea în 
special a întreprinderilor într-un proces 
transparent de stabilire a priorităților, de 
dezvoltare a ofertelor și de evaluare a 
propunerilor, precum și să se încurajeze 
participarea sectorului privat, în special 
în zonele care oferă o valoare adăugată 
clară pentru societățile europene, chiar și 
în logica parteneriatelor public-privat; 
consideră, în cele din urmă, că trebuie să 
se consolideze implicarea sectorului 
industrial în infrastructura de cercetare, 
deschizând-o pentru a fi utilizată de toate 
întreprinderile, în special de IMM-uri;

Or. it
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Amendamentul 309
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias, Pilar del Castillo Vera

Propunere de rezoluție
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. este convins că simplificarea ar 
trebui să conducă la o reducere a 
combinării metodelor de calculare a 
ratelor de finanțare și a costurilor 
indirecte în cadrul sistemelor de 
finanțare; subliniază, cu toate acestea, că 
modelele pentru calculul ratelor de 
finanțare și al costurilor indirecte ar 
trebui să fie diferite pentru universități, 
organizațiile de cercetare și industrie;

Or. en

Amendamentul 310
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 24c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. solicită măsuri pentru a reduce 
perioada de acordare a subvențiilor în 
vederea îmbunătățirii procentului de 
subvenții acordate în mai puțin de șase 
luni în următorul PC;

Or. en

Amendamentul 311
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare;

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare și în special pe colaborarea 
între partenerii din statele membre ale 
UE; consideră că finanțarea ar trebui să 
fie flexibilă și conformă atât cu nevoile 
marilor consorții, cât și cu cele ale 
grupurilor mici; pentru atingerea acestui 
obiectiv, finanțarea europeană pentru 
cercetare ar trebui să fie în poziția de a 
atrage cei mai buni cercetători prin 
modalități prietenoase de utilizare la toate 
nivelurile; 

Or. el

Amendamentul 312
Edit Herczog, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare;

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare; pentru a realiza acest obiectiv, 
consideră că programul de cooperare ar 
trebui să vizeze întregul lanț al inovării, 
de la cercetarea exploratorie la 
demonstrații de mare amploare, și să 
aloce bugete restricționate sectoarelor 
care au elaborat o viziune strategică 
pentru a aborda schimbările care au avut 
loc la nivelul societății cu cicluri de 
investiții pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 313
Norbert Glante

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centrul PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare;

25. solicită menținerea cercetării în 
colaborare în centrul PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare; recomandă o mai mare 
flexibilitate tematică pentru configurarea 
cercetării în colaborare, pentru a putea 
atrage în proiecte cât mai mulți 
cercetători de top la nivel european;

Or. de

Amendamentul 314
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare;

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare pentru a spori și accelera 
impactul proiectelor de cercetare, prin 
cooperare și cu parteneri din țări terțe, cu 
o reputație generală excelentă;

Or. en

Amendamentul 315
Rolandas Paksas

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare;

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare și diseminarea eficientă a 
rezultatelor cercetării;

Or. lt

Amendamentul 316
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare;

25. solicită menținerea cercetării bazate pe 
colaborare în centrul PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare;

Or. fr

Amendamentul 317
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare;

25. solicită menținerea programului de 
cooperare în centru PC, cu consolidarea 
cercetării bazate pe colaborare și 
transnaționale;

Or. en

Amendamentul 318
António Fernando Correia De Campos
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Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. consideră că programul de cooperare 
joacă un rol esențial în promovarea 
cercetării transnaționale bazate pe 
colaborare în întreaga UE; consideră că 
definirea ierarhizată a temelor restrânse 
pentru cererile de oferte împiedică atât 
concurența științifică în instituții, cât și 
participarea sectorului privat; invită la o 
utilizare mai extinsă a cererilor mai 
ample, cu scopul de a consolida excelența 
științifică și implicarea cercetării bazate 
pe IMM-uri și subliniază necesitatea unei 
flexibilități sporite în definirea 
dimensiunii consorțiilor;

Or. en

Amendamentul 319
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită realocarea finanțării C&D&I 
pentru domeniile de cercetare care 
prezintă mai multe posibilități de 
îndeplinire a obiectivelor unei „creșteri 
inteligente” în contextul Strategiei 2020 
(cum ar fi eficacitatea și impactul real al 
proiectelor asupra societății, crearea unei 
reale valori adăugate europene, 
consolidarea cercetării colaborative 
transfrontaliere și mobilitatea și 
construirea de rețele europene și a 
Spațiului european de cercetare);

Or. en
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Amendamentul 320
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. consideră că procedurile utilizate în 
cazul cererilor competitive de parteneri 
suplimentari ar trebui să se bazeze pe 
premisa de bază potrivit căreia 
întreprinderile și cercetătorii implicați au 
cele mai profunde cunoștințe legate de 
proiect și de partenerul de care proiectul 
are mai multă nevoie și că, în loc să îi 
constrângă să urmeze listele de clasament 
ale experților de evaluare, Comisia ar 
trebui să evalueze o justificare scrisă 
privind alegerea consorțiului; 

Or. en

Amendamentul 321
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază necesitatea simplificării 
suplimentare, astfel încât procesul de 
finanțare să fie mai rapid și mai dinamic, 
de exemplu, multitudinea de rapoarte 
necesare în cadrul gestionării financiare 
și științifice ar putea fi redusă 
semnificativ, raportarea financiară fiind 
totodată simplificată;

Or. en

Amendamentul 322
Ioannis A. Tsoukalas
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Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită consolidarea acțiunilor care 
vor contribui la mobilitatea cercetătorilor 
europeni, la blocarea „exodului de 
inteligență”, la atragerea tinerilor 
cercetători promițători din țări terțe și 
care vor face mai atractivă perspectiva 
carierei în cercetare în UE;

Or. el

Amendamentul 323
Lena Kolarska-Bobińska, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Comisiei să asigure o mai 
mare independență a proiectelor 
individuale în CSC, oferind mai multă 
flexibilitate liderilor de proiect în ceea ce 
privește modul de organizare, gestionarea 
și prioritizarea proiectelor acestora;

Or. en

Amendamentul 324
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită crearea unei liste 
preferențiale de obiective concrete, 
considerate de interes special pentru 
Europa, înspre care ar trebui orientată o 
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valoare substanțială a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 325
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b . își exprimă scepticismul cu privire la 
eficiența exploatării fondurilor cheltuite 
pentru crearea de rețele de cercetare de 
excelență și organizarea de conferințe și 
evenimente și solicită consolidarea 
activităților de diseminare electronică a 
cercetării și a inovării și de difuzare a 
rezultatelor cercetării prin intermediul 
internetului;

Or. el

Amendamentul 326
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 25b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. constată că proiectele de mari 
dimensiuni fac adesea obiectul unei 
administrări dificile a proiectului și al 
sarcinilor birocratice care împiedică 
producția științifică; favorizează un 
transfer al echilibrului în favoarea 
proiectelor de dimensiuni mai mici;

Or. en
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Amendamentul 327
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 25b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. solicită Comisiei să stabilească o 
raportare simplificată bazată pe sistemele 
de raportare existente în universități și 
instituții de cercetare recunoscute;

Or. en

Amendamentul 328
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. își exprimă scepticismul cu privire la 
faptul că adesea există posibilitatea de 
finanțare doar a unei propuneri pe apel, 
fapt care conduce la irosirea resurselor
investite pentru pregătirea și evaluarea 
acestora și la nefinanțarea ideilor 
excelente; solicită Comisiei să cerceteze 
posibilitatea de finanțare a celor mai bune 
propuneri neselectate, dintr-un buget de 
cercetare suplimentar (matching research 
funds) la care vor contribui statele 
membre, fondurile regionale și 
structurale; 

Or. el

Amendamentul 329
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 25c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. consideră Consiliul European pentru 
Cercetare ca un caz de succes în 
promovarea excelenței științifice și a 
Spațiului european de cercetare; 
consideră că factorii săi de succes ar 
trebui să fie imitați în cadrul altor 
instrumente, ori de câte ori este cazul; 
consideră că amploarea programului ar 
trebui sporită în mod semnificativ, iar 
acest lucru ar putea fi realizat printr-o 
alocare mai importantă de fonduri ale UE 
Consiliului European pentru Cercetare și 
prin extinderea acordurilor cu statele 
membre pentru finanțarea națională a 
propunerilor selectate ale Consiliului 
European pentru Cercetare;

Or. en

Amendamentul 330
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 25d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25d. consideră că există un potențial 
suplimentar pentru extinderea domeniului 
de aplicare al conceptului de Consiliu 
European pentru Cercetare pentru a 
cuprinde proiectele de cercetare 
multidisciplinară și bazată pe colaborare, 
cu condiția ca acestea să-și păstreze un 
caracter ascendent, iar excelența 
științifică să fie în continuare principalul 
criteriu de selecție;

Or. en
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Amendamentul 331
António Fernando Correia De Campos

Propunere de rezoluție
Punctul 25e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25e. consideră că infrastructurile 
prioritare de cercetare de mare amploare 
sunt piloni importanți ai Spațiului 
european de cercetare și, prin urmare, 
finanțarea UE ar trebui prelungită după 
etapa de pregătire și corelată cu accesul 
transnațional și formarea cercetătorilor;

Or. en

Amendamentul 332
Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu 
pot fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste 
este, prin urmare, esențială pentru 
abordarea cu succes a acestora;

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările demografice, gestionarea 
durabilă a resurselor și o bază economică 
stabilă și echitabilă) nu pot fi abordate 
decât prin reușite de ordin tehnologic și, 
prin urmare, subliniază că inovarea 
socială este un unghi important care ar 
trebui să fie inclus în condițiile pentru 
finanțare în cadrul programelor de ajutor, 
precum Fondul social european, 
programele-cadru (PC) și programul-
cadru pentru inovație și competitivitate;

Or. en
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Amendamentul 333
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu 
pot fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora;

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, schimbările sociale
și durabilitatea resurselor) nu pot fi 
abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora; consideră, prin urmare, 
că atât un program orientat spre științele 
sociale și umaniste pentru înțelegerea 
necesităților și a dinamicii societății, cât și 
o componentă mai amplă privind științele 
sociale și umaniste în toate activitățile 
incluse în agendă ar trebui să fie 
asigurate în CSC pentru a promova 
creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 334
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și 
transdisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
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populației și durabilitatea resurselor) nu pot 
fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora;

(schimbările climatice, îmbătrânirea
populației și durabilitatea resurselor) nu pot 
fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora; reamintește că rolul 
important al științelor sociale și umaniste 
a fost recunoscut în PC7 și este ferm 
convins că acest lucru nu ar trebui să fie 
compromis în următorul CSC;

Or. en

Amendamentul 335
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu pot 
fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora;

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu pot 
fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora; consideră că 
continuarea unui domeniu tematic 
propriu – științe socioeconomice și 
umaniste – este esențială;

Or. de

Amendamentul 336
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jarosław Leszek Wałęsa
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu 
pot fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora;

26.solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările demografice, durabilitatea 
resurselor și securitatea energetică) și la 
nivel sectorial (printre altele, agricultură 
și pescuit), nu pot fi abordate decât prin 
reușite de ordin tehnologic și că cercetarea 
europeană în domeniul științelor sociale și 
umaniste este, prin urmare, esențială pentru 
abordarea cu succes a acestora și că este 
nevoie de fonduri speciale destinate 
cercetării în aceste domenii;

Or. pl

Amendamentul 337
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu pot 
fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora;

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației, aprovizionarea cu energie, 
mobilitatea, infrastructura, sănătatea 
populației, migrația și durabilitatea 
resurselor) nu pot fi abordate decât prin 
reușite de ordin tehnologic și că cercetarea 
europeană în domeniul științelor sociale și 
umaniste este, prin urmare, esențială pentru 
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abordarea cu succes a acestora;;

Or. da

Amendamentul 338
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și 
recunoașterea dimensiunii sociale a 
cercetării; în acest context, reamintește că 
marile schimbări care au avut loc la nivelul 
societății (schimbările climatice, 
îmbătrânirea populației și durabilitatea 
resurselor) nu pot fi abordate decât prin 
reușite de ordin tehnologic și că cercetarea 
europeană în domeniul științelor sociale și 
umaniste este, prin urmare, esențială pentru 
abordarea cu succes a acestora;

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu pot 
fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora;

Or. en

Amendamentul 339
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu pot 
fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este, 

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației, siguranța alimentară, a apei și 
a energiei, precum și durabilitatea 
resurselor) nu pot fi abordate decât prin 
reușite de ordin tehnologic și că cercetarea 
europeană în domeniul științelor sociale și 
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prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora;

umaniste este, prin urmare, esențială pentru 
abordarea cu succes a acestora;

Or. en

Amendamentul 340
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) nu 
pot fi abordate decât prin reușite de ordin 
tehnologic și că cercetarea europeană în 
domeniul științelor sociale și umaniste este,
prin urmare, esențială pentru abordarea cu 
succes a acestora;

26. solicită consolidarea activităților de 
cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
dimensiunii sociale a cercetării; în acest 
context, reamintește că marile schimbări 
care au avut loc la nivelul societății 
(schimbările climatice, îmbătrânirea 
populației și durabilitatea resurselor) ar 
trebui abordate prin reușite de ordin 
tehnologic, precum și prin cercetarea 
europeană în domeniul științelor sociale și 
umaniste, care este în continuare esențială 
pentru abordarea cu succes a acestora;

Or. en

Amendamentul 341
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. pentru a atrage în continuare 
interesul și participarea cetățenilor și a 
societății civile în activitatea de cercetare, 
solicită continuarea programului „Știința 
în societate” atât ca program 
independent, cât și prin extinderea sa 
orizontală pentru a cuprinde marile 
schimbări care au avut loc la nivelul 
societății; în plus, consideră că Comisia 
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ar trebui să sprijine dezvoltarea 
suplimentară și difuzarea mai largă a 
liniilor directoare privind etica și 
dezvoltarea în continuare a 
instrumentelor concepute pentru 
organizațiile societății civile;

Or. en

Amendamentul 342
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită în continuare o punere în 
aplicare riguroasă a obiectivului de 40 % 
pentru participarea femeilor în cadrul 
comitetelor consultative și de gestionare a 
programelor; subliniază importanța 
intensificării participării femeilor în 
cadrul tuturor etapelor din ciclul de 
dezvoltare a proiectelor, acordând o 
atenție deosebită depășirii obstacolelor 
specifice legate de gen cu care se 
confruntă femeile;

Or. en

Amendamentul 343
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază faptul că centrul PC va 
trebuie să unească mai strâns educația și 
inovația într-un program integrat în 
triunghiul cunoașterii, care se va baza pe 
diferite instrumente disponibile, precum 
dezvoltarea infrastructurii, 
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standardizarea, programele educaționale 
și măsurile de susținere ale tehnologiilor-
cheie;

Or. el

Amendamentul 344
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază importanța promovării 
cercetării care sprijină politicile sociale 
bazate pe dovezi științifice solide, inclusiv 
cele referitoare la familie;

Or. en

Amendamentul 345
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler, Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită o coordonare clară cu noile 
inițiative în cadrul strategiei UE 2020, 
precum „O Uniune a inovării” și alte 
proiecte emblematice pertinente;

Or. en

Amendamentul 346
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 26b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. consideră că participarea 
organizațiilor societății civile la definirea, 
desfășurarea și evaluarea programelor de 
cercetare va fi esențială pentru 
combaterea schimbărilor care au avut loc 
la nivelul societății și trebuie 
îmbunătățită; subliniază succese specifice 
din a căror experiență se poate învăța, de 
exemplu, în domeniul științei medicale, cu 
privire la implicarea strânsă a pacienților 
în activitatea cercetătorilor în 
desfășurarea unor proiecte de cercetare;

Or. en

Amendamentul 347
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 26c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. solicită stabilirea priorităților de 
cercetare și a obiectivelor într-un mod 
mai transparent și mai participativ, prin 
implicarea echilibrată a actorilor, inclusiv 
comunitatea științifică, cercetătorii (de 
asemenea de la organizații de cercetare 
mai mici), sectorul public, organizațiile 
societății civile și IMM-urile; solicită 
crearea unei platforme specifice pentru 
dialog între organizațiile societății civile și 
cercetători pentru discutarea priorităților 
de cercetare în anumite sectoare; 
consideră că ar trebui, de asemenea, 
promovate platforme specifice pentru 
interacțiunea mai strânsă a IMM-urilor și 
a cercetătorilor;

Or. en
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Amendamentul 348
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 26d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26d. solicită o evaluare completă a 
impactului (de exemplu, asupra IMM-
urilor și a organizațiilor de cercetare mai 
mici) guvernanței parteneriatelor-pilot 
stabilite în cadrul PC7 (CCI, ITC, PPP, 
IPC), care să fie realizată înainte de 
consolidarea sau sprijinirea stabilirii unor 
noi parteneriate; consideră că ar trebui să 
desprinse învățăminte pe baza celor mai
bune exemple cu scopul de a îmbunătăți 
în mod considerabil guvernanța acestora 
pentru a asigura o mai mare implicare a 
unor părți interesate mult mai diverse, 
atât pentru stabilirea agendei privind 
cercetarea, cât și pentru asigurarea 
accesului debutanților; este, de asemenea, 
convins de faptul că aceste instrumente ar 
trebui să fie mai clar bazate pe obiective 
prioritare ale comunității și să mobilizeze 
adevărate investiții private în vederea 
realizării obiectivelor de competitivitate și 
a rezultatelor valoroase pentru 
comunitate, cum ar fi durabilitatea 
sporită, elaborarea de cunoștințe care pot 
fi partajate, crearea de locuri de muncă 
calificate și menținerea lor în Europa;

Or. en

Amendamentul 349
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 26e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26e. consideră că nu numai evaluarea 
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economică, ci și cea a societății, a eticii și 
a durabilității programelor de cercetare 
specifice reprezintă un proces important 
care trebuie îmbunătățit și promovat pe o 
scară mai largă, la nivel european și 
național; sprijină inițiativele Comisiei în 
acest domeniu, precum dezvoltarea 
principiilor cercetării și inovării 
responsabile și încurajează promovarea și 
adoptarea lor în continuare;

Or. en

Amendamentul 350
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare;

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare; 
subliniază necesitarea cooperării și a 
consultării cu cercetătorii, reprezentanții 
industriei și actorii din societatea civilă în 
cadrul elaborării agendei pentru 
cercetare;

Or. de

Amendamentul 351
Edit Herczog, Judith A. Merkies

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
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cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare;

cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare;
solicită Comisiei să elaboreze un studiu 
cu privire la raportul ideal dintre aceste 
două tipuri de proiecte din punctul de 
vedere al responsabilității sociale și al 
fezabilității financiare;

Or. en

Amendamentul 352
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Jan 
Březina, Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare;

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare și a 
cercetării pe bază de colaborare conform 
unei abordări ascendente; consideră că 
diminuarea barierelor la intrarea pe piață 
pentru proiectele de cooperare ar conduce 
la o consolidare a capacității științifice;

Or. en

Amendamentul 353
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită menținerea unui echilibru între 27. solicită menținerea unui echilibru între 
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o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare;

o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare; în 
acest sens, consideră că conceptul de 
specializare inteligentă în politica 
regională poate promova adoptarea 
acestor proiecte bazate pe o abordare 
ascendentă;

Or. en

Amendamentul 354
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare;

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
și a activității de cercetare la scară mai 
mică bazate pe cooperare;

Or. da

Amendamentul 355
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe cooperare
asemenea actualului program deschis 
tehnologiilor viitoare și emergente) și 
proiecte bazate pe o abordare descendentă
(mari schimbări la nivelul societății), 
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la scară mai mică bazate pe cooperare; precum și facilitarea proiectelor la scară 
mai mică bazate pe cooperare;

Or. en

Amendamentul 356
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare;

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă și proiecte bazate pe 
o abordare descendentă, precum și 
facilitarea proiectelor la scară mai mică 
bazate pe cooperare;

Or. en

Amendamentul 357
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă (bazată pe 
cooperare) și proiecte bazate pe o abordare 
descendentă (mari schimbări la nivelul 
societății), precum și facilitarea proiectelor 
la scară mai mică bazate pe cooperare;

27. solicită menținerea unui echilibru între 
o abordare ascendentă și proiecte bazate pe 
o abordare descendentă, precum și 
facilitarea proiectelor la scară mai mică 
bazate pe cooperare;

Or. en

Amendamentul 358
Teresa Riera Madurell
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Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că ar trebui acordată 
prioritate sistemului de parteneriate 
public-private (PPP), lansate în cadrul 
planului de redresare, față de ITC 
(inițiative tehnologice comune); susține 
stabilirea unui cadru comun pentru toate 
PPP, cu condiții comune clare și 
simplificate, care separă în mod distinct 
rolul sectorului privat de cel al sectorului 
public; sugerează ca programul de 
cooperare să includă acțiuni selectate de 
cercetare industrială prin PPP sub o 
umbrelă comună;

Or. es

Amendamentul 359
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reamintește că echilibrul între 
proiectele bazate pe o abordare 
ascendentă și cele bazate pe o abordare 
descendentă ar permite menținerea 
cercetării bazate pe curiozitate (deschise, 
de asemenea, imprevizibilului) și definiția 
principalelor priorități politice, precum 
cercetarea și inovarea în domeniul 
maritim și al agriculturii și pescuitului 
durabile, creând astfel condițiile pentru 
combinarea priorităților strategice cu 
problemele emergente;

Or. en
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Amendamentul 360
Angelika Niebler

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. este de acord ca proiectele mici și 
mijlocii să constituie prioritățile viitoare 
ale promovării cercetării; consideră că 
proiectele mici și mijlocii ale instituțiilor 
de învățământ superior și ale IMM-urilor 
pot fi gestionate mai ușor și cu eforturi 
mai mici; cu ajutorul proiectelor mici și 
mijlocii vor putea fi sporite și ratele de 
succes ale cererilor depuse, care până în 
prezent sunt prea mici;

Or. de

Amendamentul 361
Lena Ek

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că programele ar trebui să 
fie deschise partenerilor internaționali; 
subliniază că principiul de bază ar trebui 
să fie ca toate programele să fie deschise 
pentru a finanța, de asemenea, grupurile 
străine (având în vedere competențele 
specifice); respinge ideea că Comisia ar fi 
mai bine plasată decât cercetătorii să 
determine alegerea partenerilor de 
colaborare;

Or. en

Amendamentul 362
Philippe Lamberts
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Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că, pentru a asigura 
coerența și un impact îmbunătățit al CSC, 
în anumite sectoare ar trebui sprijinite 
politicile în afara cadrului de cercetare și 
dezvoltare, precum achizițiile publice, 
gestionarea echilibrată a proprietății 
intelectuale și modelele de concesionare a 
licențelor și inițiativele privind 
piețele-pilot, astfel încât să permită 
conceperea de noi modele de afaceri și să 
funcționeze ca adevărate motoare pentru 
inovare;

Or. en

Amendamentul 363
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. atrage atenția asupra potențialului 
cercetării în materie de securitate pentru 
securitatea cetățenilor, a infrastructurii și 
a utilităților; subliniază, prin urmare, 
necesitatea unei teme independente și 
consolidate a securității în cadrul CSC;

Or. en

Amendamentul 364
Patrizia Toia

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)



PE467.208v01-00 84/93 AM\870997RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Comisia să consolideze 
legăturile dintre educație, întreprinderi, 
cercetare și inovare, precum și să pună un 
accent mai mare pe componenta 
„education/technology transfer”;

Or. it

Amendamentul 365
Teresa Riera Madurell

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. încurajează puternic depunerea în 
continuare a unor eforturi către o 
participare mai echilibrată a bărbaților și 
a femeilor la viitorul program-cadru; 
subliniază faptul că trebuie consolidate 
măsurile de stimulare a participării 
femeilor pe tot parcursul ciclului de viață 
a proiectelor; insistă, de asemenea, 
asupra aplicării în continuare a 
obiectivului de 40 % pentru participarea 
femeilor în cadrul comitetelor 
consultative și de gestionare a 
programelor;

Or. es

Amendamentul 366
Philippe Lamberts

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. consideră că, atunci când anumite 
necesități ale societății nu sunt îndeplinite 
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de actualele modele de inovare, noi 
sisteme publice de concesionare a 
licențelor și premii de stimulare a inovării 
pot fi utilizate pentru a concentra 
cercetarea în aceste domenii și pentru a 
asigura eficacitatea cheltuielilor publice; 
invită Comisia să lanseze, cât mai curând, 
o inițiativă-pilot pentru premii de 
stimulare în sectorul medical;

Or. en

Amendamentul 367
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. solicită o acoperire coerentă a 
întregului lanț C&D&I, prin punerea în 
aplicare a normelor de transparență și 
printr-o coordonare clară între diferitele 
direcții generale ale Comisiei care au 
responsabilitatea de a finanța domeniul 
cercetării și a inovării;

Or. en

Amendamentul 368
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 27c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. subliniază că ONG-urile și alte 
organizații sau instituții din societatea 
civilă, îndeosebi organizațiile culturale, ar 
trebui considerate drept parteneri posibili 
pentru proiectele de cercetare și inovare;
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Or. en

Amendamentul 369
Christian Ehler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jorgo Chatzimarkakis, Herbert 
Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, 
Angelika Niebler, Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea 
de parteneriate echitabile cu țările în curs 
de dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global;

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale cu partenerii strategici ai 
Uniunii Europene în vederea unei abordări 
mai eficace a schimbărilor la nivel global;
reamintește că o intensificare a cooperării 
internaționale este eficientă numai în 
cazul în care procedurile sunt 
simplificate, iar perioadele necesare 
pentru solicitarea permiselor sunt reduse 
considerabil;

Or. en

Amendamentul 370
Angelika Niebler, Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită o cooperare internațională mai 
intensă, de asemenea, prin consolidarea 
reală a capacităților și prin angajarea în 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare, pentru a putea face față mai 
bine provocărilor globale; 

28. solicită o cooperare internațională mai 
intensă cu partenerii strategici ai UE, 
pentru a putea face față mai bine 
provocărilor globale; consideră că 
simplificarea procedurilor și scurtarea 
timpilor de aprobare a cererilor fac mai 
atractivă participarea pentru țările terțe;

Or. de
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Amendamentul 371
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global;

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient – inclusiv 
dezvoltarea excelenței științifice, a 
învățământului primar, secundar și 
universitar și dezvoltarea cercetării în 
științele aplicate pentru a satisface 
necesitățile locale și a combate 
provocările globale – și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 372
Edit Herczog, Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global;

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale pe bază de reciprocitate și 
luând în considerare drepturile de 
proprietate intelectuală prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global;

Or. en

Amendamentul 373
Jean-Pierre Audy
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global,

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale pe bază de reciprocitate și 
luând în considerare drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI) prin 
consolidarea capacităților în mod eficient și 
stabilirea de parteneriate echitabile cu țările 
în curs de dezvoltare în vederea unei 
abordări mai eficace a schimbărilor la nivel 
global;

Or. en

Amendamentul 374
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global,

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările cu o 
creștere economică rapidă, precum țările 
BRIC, și țările în curs de dezvoltare în 
vederea unei abordări mai eficace a 
schimbărilor la nivel global;

Or. en

Amendamentul 375
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită intensificarea cooperării 28. solicită intensificarea cooperării 
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internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global,

internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global, 
pentru a contribui la dezvoltarea propriei 
cercetări și pentru a profita de beneficiile 
cercetării;

Or. en

Amendamentul 376
Ioan Enciu

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global,

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile și cuprinzătoare cu 
țările în curs de dezvoltare în vederea unei 
abordări mai eficace a schimbărilor la nivel 
global;

Or. en

Amendamentul 377
Vicky Ford

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale prin consolidarea 
capacităților în mod eficient și stabilirea de 
parteneriate echitabile cu țările în curs de 
dezvoltare în vederea unei abordări mai 
eficace a schimbărilor la nivel global,

28. solicită intensificarea cooperării 
internaționale, unde este cazul, prin 
consolidarea capacităților în mod eficient și 
stabilirea de parteneriate echitabile cu țările 
în curs de dezvoltare în vederea unei 
abordări mai eficace a schimbărilor la nivel 
global;
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Or. en

Amendamentul 378
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. luând act de importanța cercetării în 
domeniul securității, nu numai pentru a 
spori capacitățile de apărare, ci și pentru 
a consolida progresele științifice și 
tehnologice în acest domeniu, propune ca 
Uniunea Europeană, statele membre și 
Agenția Europeană de Apărare să 
elaboreze un viitor plan european de 
cercetare pentru tehnologie și apărare în 
temeiul articolului 45 
alineatul (1) litera (d) din Tratatul UE, în 
vederea consolidării bazei industriale și 
tehnologice în domeniul apărării, sporind 
totodată eficiența cheltuielilor publice 
militare; solicită, între timp, promovarea 
tehnologiilor cu dublă utilizare;

Or. en

Amendamentul 379
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că următorul 
program-cadru trebuie, în sfera sa 
principală de aplicare, să se constituie 
într-o mai mare măsură decât cel anterior 
într-un mecanism de finanțare atractiv 
pentru actorii din sectorul privat și public, 
care sunt, de asemenea, principalii 
utilizatori și responsabili pentru 
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transpunerea cunoștințelor obținute în 
produse și servicii reale; 

Or. en

Amendamentul 380
Britta Thomsen

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază necesitatea continuării 
investițiilor și accelerarea cercetării 
privind conceperea unor instrumente de 
combatere a sărăciei și a bolilor neglijate 
și necesitatea de a continua consolidarea 
capacității de cercetare și de a asigura 
accesul la prețuri abordabile la rezultatele 
cercetării, îndeosebi în țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 381
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că mecanismul de 
cofinanțare nu ar trebui să fie în 
detrimentul universităților și al 
instituțiilor de cercetare, unde absența 
unor resurse proprii suficiente poate duce 
la reducerea accentuată a finanțării 
pentru proiectele mici și mijlocii valoroase 
în favoarea proiectelor mari ale 
consorțiilor;

Or. en
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Amendamentul 382
Marisa Matias

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că cooperarea cu țările 
terțe în domeniul cercetării cu o posibilă 
dublă utilizare ar trebui evitată cu orice 
țară care nu respectă drepturile omului, 
rezoluțiile ONU și dreptul internațional;

Or. en

Amendamentul 383
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită UE să utilizeze cercetarea 
științifică publică ca instrument 
suplimentar pentru realizarea obiectivelor 
de dezvoltare, îndeosebi pentru țările în 
care creșterea economică este redusă de 
problemele agricole, medicale sau 
tehnice;

Or. en

Amendamentul 384
Gunnar Hökmark

Propunere de rezoluție
Punctul 28b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. subliniază faptul că obiectivul 
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primordial al programului-cadru trebuie 
să fie contribuția la transformarea 
Uniunii Europene într-o zonă de 
cercetare de vârf la nivel mondial, ceea ce 
impune o axare puternică a 
programului-cadru pe promovare și 
investiții în cercetare la nivel mondial; 
consideră, prin urmare, că este imperativ 
ca punerea în aplicare a programelor 
specifice să se bazeze mai degrabă pe 
principiile excelenței științifice decât pe 
alte priorități, deoarece numai prin 
crearea unei cercetări moderne este 
posibil ca UE să devină o zonă de 
cercetare de vârf la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 385
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 28b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. constată că, pentru a le permite 
tuturor cercetătorilor să ia parte la 
proiectele CSC, normele administrative 
ale CSC care acoperă procedurile 
contractuale ar trebui să ia în considerare 
diversele norme naționale referitoare la 
universități și la ocuparea forței de muncă 
în centrele de cercetare, care pot limita 
cooperarea cu instituțiile private și 
întreprinderi;

Or. en


