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Amendamentul 1
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, în special într-o perioadă de 
criză economică, UE trebuie să își 
intensifice eforturile pentru finalizarea
Uniunii inovării și o creștere economică 
durabilă și întrucât, dată fiind situația 
bugetară dificilă din mai multe state 
membre și de la nivelul UE, resursele 
disponibile sunt limitate, trebuind astfel să 
fie utilizate deosebit de eficient;

A. întrucât, în special în aceste vremuri de 
criză economică, financiară și socială, UE 
trebuie să își intensifice eforturile pentru a 
finaliza Uniunea inovării și pentru a 
realiza o creștere economică durabilă și 
întrucât, dată fiind situația bugetară dificilă 
din mai multe state membre și regiuni, 
resursele disponibile sunt limitate, trebuind 
astfel să fie utilizate deosebit de eficient;

Or. en

Amendamentul 2
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât specializarea inteligentă este 
un concept de politică de inovare creat 
pentru a promova utilizarea eficientă și 
eficace a investițiilor publice în cercetare, 
scopul acesteia este de a stimula inovarea 
regională pentru a realiza creștere și 
prosperitate economică, permițând 
regiunilor să se concentreze într-un mod 
eficient pe punctele lor forte și evitând 
astfel extinderea unor investiții 
insuficiente în mai multe domenii ale 
tehnologiei, care ar putea duce la 
limitarea impactului în oricare dintre 
regiuni;

Or. en
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Amendamentul 3
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât sprijinirea cercetării, 
dezvoltării și inovării constituie unul 
dintre obiectivele politicii de coeziune care 
face obiectul concentrării tematice 
obligatorii în temeiul Fondului european 
de dezvoltare regională pentru 
perioada 2014-2020;

Or. pl

Amendamentul 4
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, pentru perioada de programare 
2014-2020, regiunile sunt obligate, pentru 
prima dată, să elaboreze o strategie de 
cercetare și inovare pentru a consolida 
capacitatea de inovare regională și a
îmbunătăți coordonarea și canalizarea 
fondurilor alocate domeniului C&D&I1;

B. întrucât, pentru perioada de programare 
2014-2020, regiunile sunt obligate, pentru 
prima dată, să elaboreze o strategie de 
cercetare și inovare pentru a consolida 
capacitatea de inovare regională și pentru a
coordona și canaliza mai eficient 
fondurile alocate domeniului cercetării, 
dezvoltării și inovării (C-D-I)1;

__________________ __________________
1 Anexa V tabelul 1, Condiții ex ante, 
procedura legislativă 2011/0276(COD), pe 
baza propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

1 Anexa V tabelul 1, Condiții ex ante, 
procedura legislativă 2011/0276(COD), pe 
baza propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

Or. en
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Amendamentul 5
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât regiunile ar trebui să se 
concentreze pe un număr mic de priorități,
care să țină cont de punctele lor forte și de 
punctele lor slabe individuale și, în calitate 
de motoare ale inovării, să sprijine și să 
reînnoiască în mod durabil economia 
regională;

C. întrucât regiunile ar trebui să se 
concentreze pe priorități care țin cont de 
punctele lor forte și de punctele lor slabe 
individuale și, în calitate de motoare ale 
inovării, să sprijine și să reînnoiască în 
mod durabil economia regională;

Or. de

Amendamentul 6
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, dacă se specializează excesiv 
pe un singur sector sau într-un singur 
domeniu, regiunile pot, de asemenea, să 
sufere prejudicii sau să se expună unor 
riscuri;

Or. de

Amendamentul 7
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât regiunile ar trebui să elaboreze 
o asemenea strategie de specializare 

D. întrucât regiunile ar trebui să elaboreze 
o asemenea strategie de specializare 
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inteligentă (S3) printr-un proces de 
autoanaliză critică și în strânsă colaborare 
cu actorii regionali din domeniul cercetării 
și din cel economic, cum ar fi centrele de 
cercetare, universitățile, instituțiile de 
învățământ superior și, în special,
întreprinderile2;

inteligentă (S3) printr-un proces de 
autoanaliză critică și în strânsă colaborare 
cu actorii regionali din domeniul cercetării 
și din cel economic, cum ar fi centrele de 
cercetare, universitățile, instituțiile de 
învățământ superior, societățile civile și 
întreprinderile2;

__________________ __________________
2 A se vedea definiția strategiei de 
specializare inteligentă, articolul 2 
alineatul (2) punctul 2b (nou), procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de 
regulament COM(2011)0615.

2 A se vedea definiția strategiei de 
specializare inteligentă, articolul 2 
alineatul (2) punctul 2b (nou), procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de 
regulament COM(2011)0615.

Or. en

Amendamentul 8
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât regiunile ar trebui să elaboreze 
o asemenea strategie de specializare 
inteligentă (S3) printr-un proces de 
autoanaliză critică și în strânsă colaborare 
cu actorii regionali din domeniul cercetării 
și din cel economic, cum ar fi centrele de 
cercetare, universitățile, instituțiile de 
învățământ superior și, în special, 
întreprinderile2;

D. întrucât regiunile ar trebui să elaboreze 
o asemenea strategie de specializare 
inteligentă (S3) printr-un proces de 
autoanaliză critică și în strânsă colaborare 
cu actorii regionali din domeniul cercetării 
și din cel economic, cum ar fi centrele de 
cercetare, universitățile, instituțiile de 
învățământ superior, partenerii și părțile 
interesate relevante și, în special, 
întreprinderile2;

__________________ __________________
2 A se vedea definiția strategiei de 
specializare inteligentă, articolul 2 
alineatul (2) punctul 2b (nou), procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de 
regulament COM(2011)0615.

2 A se vedea definiția strategiei de 
specializare inteligentă, articolul 2 
alineatul (2) punctul 2b (nou), procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de 
regulament COM(2011)0615.

Or. en
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Amendamentul 9
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât regiunile ar trebui să 
elaboreze și planuri de investiții pentru 
utilizarea tuturor fondurilor regionale, 
naționale și europene disponibile pentru 
C-D-I, indicând, totodată, soluții pentru 
stimularea investițiilor private și pentru 
utilizarea acestora în vederea aplicării 
priorităților Uniunii în materie de C-D-I 
din următorii ani;

Or. de

Amendamentul 10
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât, în cadrul acordurilor de 
parteneriat și al programelor 
operaționale, ar trebui incluse rezumatele 
acestor strategii sau, cel puțin, planurile 
pentru aplicarea lor;

Or. de

Amendamentul 11
Hermann Winkler

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

Ec. întrucât Comisia poate opri plățile 
intermediare aferente finanțării FEDER 
pentru obiectivul tematic de consolidare a 
C-D-I dacă aceste condiții prealabile nu 
sunt îndeplinite;

Or. de

Amendamentul 12
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât, având în vedere structura pe 
mai multe niveluri a politicii regionale, 
regiunilor ar trebui să li se acorde în 
continuare cât mai multă libertate în 
vederea îndeplinirii condițiilor prealabile;

Or. de

Amendamentul 13
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că, pe lângă obligația de a 
îndeplini această condiție prealabilă, 
dezvoltarea unei astfel de strategii poate 
oferi regiunilor avantaje semnificative pe 
termen mediu și lung din punctul de 
vedere al eficacității lor în materie de 
C-D-I, deoarece o astfel de strategie 
presupune adoptarea unei abordări 
coordonate și examinarea atentă a 
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potențialului de inovare al regiunilor;

Or. de

Amendamentul 14
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită regiunile să observe nu numai 
obligația legală, ci și oportunitățile pe care 
le oferă o asemenea strategie pentru fiecare 
regiune în parte; solicită, prin urmare, 
tuturor regiunilor, în măsura în care nu au 
făcut încă acest lucru, să depună eforturi 
intense pentru elaborarea strategiei lor de 
specializare inteligentă;

2. invită regiunile să observe nu numai 
obligația legală, ci și oportunitățile pe care 
le oferă o asemenea strategie pentru fiecare 
regiune în parte; solicită, prin urmare, 
tuturor regiunilor, în măsura în care nu au 
făcut încă acest lucru, să depună eforturi 
intense pentru elaborarea strategiei lor de 
specializare inteligentă sau să examineze 
și, dacă este cazul, să revizuiască 
strategiile deja existente;

Or. de

Amendamentul 15
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită regiunile să observe nu numai 
obligația legală, ci și oportunitățile pe care 
le oferă o asemenea strategie pentru fiecare 
regiune în parte; solicită, prin urmare, 
tuturor regiunilor, în măsura în care nu au 
făcut încă acest lucru, să depună eforturi 
intense pentru elaborarea strategiei lor de 
specializare inteligentă;

2. invită regiunile să observe nu numai 
obligația legală, ci și oportunitățile pe care 
le oferă o asemenea strategie pentru fiecare 
regiune în parte; solicită, prin urmare, 
tuturor regiunilor și statelor membre, în 
măsura în care nu au făcut încă acest lucru, 
să depună eforturi intense pentru 
elaborarea strategiei lor de specializare 
inteligentă și să nu permită nicio 
întârziere în primirea finanțării UE 
pentru programele operaționale relevante 
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din cauza lipsei unei astfel de strategii;

Or. en

Amendamentul 16
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază importanța consilierii 
furnizate de DG REGIO și alte direcții 
generale competente, precum și de 
Platforma de la Sevilla3, și le invită să-și 
intensifice activitățile într-o măsură și mai 
mare în viitor; invită regiunile să 
folosească mai mult ofertele Platformei;

3. subliniază importanța consilierii și 
asistenței furnizate de Comisia 
Europeană, precum și de Platforma de la 
Sevilla3, și invită instituțiile relevante să-și 
intensifice activitățile în sprijinul 
strategiilor de specializare inteligentă ale 
regiunilor;

__________________ __________________
3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home 3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

Or. en

Amendamentul 17
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. speră că se va intensifica cooperarea 
pe plan intern între diferitele direcții 
generale ale Comisiei pentru ca acestea să 
susțină statele membre și regiunile 
asigurându-le consiliere de specialitate la 
cel mai înalt nivel posibil;

Or. de
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Amendamentul 18
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. invită Comisia să sprijine regiunile în 
vederea stabilirii unui sistem de 
monitorizare eficient, care să utilizeze 
indicatori semnificativi, și, în special, să 
furnizeze informații care să fie folosite la 
realizarea unor comparații la nivelul UE 
și la nivel internațional;

Or. de

Amendamentul 19
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că regiunile au puncte 
forte și puncte slabe foarte diferite; invită 
regiunile, prin urmare, să nu copieze 
prioritățile altor regiuni, ci să își creeze 
propriile avantaje competitive;

4. subliniază faptul că regiunile diferă 
semnificativ din punctul de vedere al 
nivelurilor lor de dezvoltare și au puncte 
forte și puncte slabe foarte diferite; invită 
regiunile, prin urmare, să nu copieze 
prioritățile altor regiuni și să își dezvolte 
propriile strategii regionale orientate către 
avantajele competitive ale fiecărei 
țări/regiuni, sprijinind astfel stimularea 
competitivității și a creării de locuri de 
muncă;

Or. pt

Amendamentul 20
Jens Nilsson
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că regiunile au puncte 
forte și puncte slabe foarte diferite; invită 
regiunile, prin urmare, să nu copieze 
prioritățile altor regiuni, ci să își creeze
propriile avantaje competitive;

4. subliniază faptul că regiunile au puncte 
forte și puncte slabe foarte diferite; invită 
regiunile, prin urmare, să se concentreze 
asupra consolidării propriilor avantaje 
competitive;

Or. en

Amendamentul 21
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că regiunile au puncte 
forte și puncte slabe foarte diferite; invită 
regiunile, prin urmare, să nu copieze 
prioritățile altor regiuni, ci să își creeze 
propriile avantaje competitive;

4. subliniază faptul că regiunile au puncte 
forte și puncte slabe foarte diferite; invită 
regiunile, prin urmare, să nu copieze 
prioritățile altor regiuni, ci să își creeze 
propriile avantaje competitive și să se 
concentreze asupra potențialelor și 
caracteristicilor esențiale;

Or. en

Amendamentul 22
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că regiunile au puncte 
forte și puncte slabe foarte diferite; invită 
regiunile, prin urmare, să nu copieze 
prioritățile altor regiuni, ci să își creeze 
propriile avantaje competitive;

4. subliniază faptul că regiunile au puncte 
forte și puncte slabe foarte diferite; invită 
regiunile, prin urmare, să nu copieze 
prioritățile altor regiuni, ci să își creeze 
propriile avantaje competitive și să 
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coopereze cu regiunile învecinate;

Or. de

Amendamentul 23
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că regiunile nu ar 
trebui să se concentreze exclusiv pe 
domenii separate în care dețin avantaje 
concurențiale și că, în unele cazuri, ar fi 
indicat să se orienteze către o politică 
economică mai generală; subliniază, în 
acest sens, importanța „investițiilor în 
oameni”;

Or. de

Amendamentul 24
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că, pentru a câștiga noi 
piețe, nu toate regiunile trebuie să fie 
lidere în ceea ce privește inventarea de noi 
tehnologii; propune, așadar, ca 
alternativă investirea de cunoștințe și 
competențe deja existente în activități 
conexe, deoarece transferul de cunoștințe 
este maxim în domeniul respectiv
(„diversitate conexă”);

5. subliniază faptul că, pentru a câștiga noi 
piețe, regiunile pot depune eforturi să fie 
lidere în ceea ce privește inventarea de noi 
tehnologii dar că pot, de asemenea, să 
investească cunoștințele și competențele
deja existente în activități conexe, în 
eventualitatea în care în domeniile 
respective transferul de cunoștințe este 
maxim („diversitate conexă”);

Or. en
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Amendamentul 25
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază cât de important este, din 
punctul de vedere al consolidării 
economiilor regionale, să se creeze un 
lanț de valori care să lege toate etapele, de 
la cercetarea de bază, la cercetarea cu 
orientare aplicativă și transferul 
tehnologic, până la produse utilizabile 
specifice și înființarea de întreprinderi; în 
acest sens, încurajează în special 
regiunile să profite de potențialul IMM-
urilor și să îl consolideze;

Or. de

Amendamentul 26
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează regiunile să investească în 
activități transsectoriale și transtehnologice 
care pot genera efecte transversale („cross-
cutting links”) în întreaga economie 
regională, astfel încât cât mai multe
întreprinderi, inclusiv IMM-uri, să poată 
beneficia de acestea;

6. încurajează regiunile să investească în 
activități transsectoriale și transtehnologice 
care pot genera efecte transversale („cross-
cutting links”) în întreaga economie 
regională, astfel încât întreprinderile, în 
special IMM-urile, să poată contribui cât 
mai eficient la creșterea economică și la 
crearea de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 27
Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează regiunile să investească în 
activități transsectoriale și transtehnologice 
care pot genera efecte transversale („cross-
cutting links”) în întreaga economie 
regională, astfel încât cât mai multe 
întreprinderi, inclusiv IMM-uri, să poată 
beneficia de acestea;

6. încurajează regiunile să investească în 
activități transsectoriale și transtehnologice 
care pot genera efecte transversale („cross-
cutting links”) în întreaga economie 
regională, astfel încât cât mai multe 
întreprinderi, inclusiv IMM-uri și diferite 
domenii, precum industriile creative, să 
poată beneficia de acestea;

Or. en

Amendamentul 28
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. încurajează regiunile să investească în 
activități transsectoriale și transtehnologice 
care pot genera efecte transversale („cross-
cutting links”) în întreaga economie 
regională, astfel încât cât mai multe 
întreprinderi, inclusiv IMM-uri, să poată 
beneficia de acestea;

6. încurajează regiunile să investească în 
activități transsectoriale și transtehnologice 
care pot genera efecte transversale („cross-
cutting links”) în întreaga economie 
regională, astfel încât cât mai multe 
întreprinderi, inclusiv IMM-uri și 
microîntreprinderi, să poată beneficia de 
acestea;

Or. en

Amendamentul 29
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că, la selectarea priorităților 7. consideră că, pe lângă consolidarea 
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lor, regiunile ar trebui să urmărească, pe 
lângă consolidarea sistemelor lor de 
inovare în vederea sporirii competitivității 
și a valorii adăugate, și depășirea 
provocărilor sociale;

sistemelor lor de inovare, în vederea 
sporirii competitivității și a valorii 
adăugate, regiunile ar trebui să aplice 
măsuri care să abordeze provocările 
structurale și sociale din cadrul societății 
atunci când își aleg prioritățile;

Or. en

Amendamentul 30
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că, la selectarea priorităților 
lor, regiunile ar trebui să urmărească, pe 
lângă consolidarea sistemelor lor de 
inovare în vederea sporirii competitivității 
și a valorii adăugate, și depășirea 
provocărilor sociale;

7. consideră că, la selectarea priorităților 
lor, regiunile ar trebui să urmărească, pe 
lângă consolidarea sistemelor lor de 
inovare în vederea sporirii competitivității 
și a valorii adăugate, și depășirea 
provocărilor sociale, precum securitatea 
energetică sau schimbările demografice;

Or. de

Amendamentul 31
Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că, la selectarea priorităților 
lor, regiunile ar trebui să urmărească, pe 
lângă consolidarea sistemelor lor de 
inovare în vederea sporirii competitivității 
și a valorii adăugate, și depășirea 
provocărilor sociale;

7. consideră că, la selectarea priorităților 
lor, regiunile ar trebui să urmărească, pe 
lângă consolidarea sistemelor lor de 
inovare în vederea sporirii competitivității 
și a valorii adăugate, și depășirea 
provocărilor sociale, precum șomajul și 
sărăcia;

Or. de
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Amendamentul 32
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită regiunilor să nu se concentreze 
exclusiv asupra inovării tehnologice, ci să 
își bazeze strategia pe o noțiune cât mai 
largă a inovării;

8. solicită regiunilor să nu se concentreze 
exclusiv asupra inovării tehnologice, ci să 
își bazeze strategia pe o noțiune cât mai 
largă a inovării; speră că se va ține seama 
nu numai de tehnologiile de vârf, ci și de 
tehnologiile mai simple și, de asemenea, 
de inovările care nu implică deloc 
tehnologii, precum îmbunătățirea 
proceselor și transformările 
organizaționale; subliniază, în special, în 
acest context, inovările sociale și 
ecologice; subliniază faptul că strategiile 
de inovare ar trebui să aibă drept scop 
practicile inovatoare;

Or. de

Amendamentul 33
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că selecția inițială a 
indicatorilor semnificativi orientați către 
rezultate și calitatea contribuției actorilor 
implicați reprezintă factori esențiali 
pentru succesul strategiei de specializare 
inteligentă, reducând riscul comiterii 
unor erori în stabilirea priorităților;

Or. de
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Amendamentul 34
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită regiunilor să sprijine 
înființarea de întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 35
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. este conștient că stabilirea priorităților 
constituie o procedură sensibilă și 
riscantă; salută, prin urmare, 
introducerea unui sistem de revizuire care 
să le ofere regiunilor oportunitatea de a-și 
reconsidera strategiile și de a adopta 
măsuri pentru prevenirea problemelor 
iminente;

Or. de

Amendamentul 36
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. recomandă regiunilor să își 
concentreze strategiile de specializare 
inteligentă în special asupra IMM-urilor, 
deoarece acestea investesc sume peste 
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medie în cercetare și dezvoltare, 
acționând ca vectori de inovare regionali;

Or. de

Amendamentul 37
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Interconectarea mai strânsă a actorilor în 
cadrul regiunilor

Implicarea mai strânsă a actorilor în cadrul 
regiunilor

Or. en

Amendamentul 38
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază, în acest context, importanța 
consultării întreprinderilor și, în special, a 
IMM-urilor, deoarece o „viziune a 
inovării” va avea succes numai dacă 
întreprinderile au potențialul necesar 
pentru a o pune în practică;

10. subliniază, în acest context, importanța 
consultării întreprinderilor și, în special, a 
IMM-urilor și a microîntreprinderilor, 
deoarece o „viziune a inovării” va avea 
succes numai dacă întreprinderile au 
potențialul necesar pentru a o pune în 
practică;

Or. en

Amendamentul 39
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază necesitatea reconsiderării 
și, după caz, a extinderii tuturor 
proceselor de consultare și a grupurilor-
țintă, astfel încât să nu se piardă 
potențiali vectori de inovare; consideră 
deosebit de importantă în acest sens 
implicarea viitorilor antreprenori;

Or. de

Amendamentul 40
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. atrage atenția asupra faptului că, pentru 
dezvoltarea unei viziuni comune, este 
importantă o interconectare cât mai strânsă 
între universități, centre de cercetare și 
inovare, precum și întreprinderi;

11. atrage atenția asupra faptului că, pentru 
dezvoltarea unei viziuni comune, este 
importantă o interconectare cât mai strânsă 
între universități, centre de cercetare și 
inovare, precum și întreprinderi; subliniază 
rolul important pe care cooperarea 
strânsă de la nivelul triunghiului 
cunoașterii îl are în transferul 
cunoștințelor, de exemplu, în cadrul 
Institutului European de Cercetare și 
inovare sau al clusterelor și centrelor de 
inovare regionale;

Or. de

Amendamentul 41
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 11



AM\1007292RO.doc 21/35 PE521.796v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. atrage atenția asupra faptului că, pentru 
dezvoltarea unei viziuni comune, este 
importantă o interconectare cât mai strânsă 
între universități, centre de cercetare și 
inovare, precum și întreprinderi;

11. consideră că fiecare regiune ar trebui 
să promoveze cele mai dinamice sectoare 
economice, sprijinind crearea de clustere 
regionale care să reunească actorii 
economici și sociali; atrage atenția asupra 
faptului că, pentru dezvoltarea unei viziuni 
comune, este importantă o interconectare 
cât mai strânsă între universități, centre de 
cercetare și inovare, precum și 
întreprinderi;

Or. pt

Amendamentul 42
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. atrage atenția asupra faptului că, pentru 
dezvoltarea unei viziuni comune, este 
importantă o interconectare cât mai 
strânsă între universități, centre de 
cercetare și inovare, precum și 
întreprinderi;

11. atrage atenția asupra faptului că, în 
procesul de dezvoltare a unei viziuni 
comune, este fundamentală o implicare
cât mai strânsă a universităților, a 
centrelor de cercetare și inovare, a 
întreprinderilor și a actorilor societății 
civile;

Or. en

Amendamentul 43
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. atrage atenția asupra faptului că, pentru 
dezvoltarea unei viziuni comune, este 

11. atrage atenția asupra faptului că, pentru 
dezvoltarea unei viziuni comune, este 
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importantă o interconectare cât mai strânsă 
între universități, centre de cercetare și 
inovare, precum și întreprinderi;

importantă o interconectare cât mai strânsă 
între universități, centre de cercetare și 
inovare, întreprinderi și factori de decizie 
de la nivel local și regional;

Or. en

Amendamentul 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită părțile interesate din mediul 
public și privat să depună eforturi pentru 
a stabili incubatoare de inovare regionale, 
reunind întreprinderi creative, 
universități, investitori și instituții 
culturale care să promoveze industriile 
culturale și creative ca parte a strategiilor 
de specializare inteligentă ale regiunilor;

Or. fr

Amendamentul 45
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază faptul că reprezentanții și 
organizațiile relevante ale societății civile 
trebuie să fie implicați pentru a spori 
sensibilizarea cu privire la o astfel de 
strategie și la punerea sa în aplicare, 
precum și pentru a facilita asumarea 
responsabilității;

Or. en
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Amendamentul 46
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este de părere că, pentru acest proces, 
autoritățile administrative și ministerele 
trebuie să stabilească o cultură complet 
nouă de cooperare reciprocă, precum și cu 
întreprinderile și alți actori;

12. este de părere că, pentru acest proces, 
autoritățile administrative și ministerele 
trebuie să stabilească o cultură complet 
nouă de cooperare reciprocă, precum și cu 
întreprinderile și alți actori; subliniază 
faptul că trebuie să se instituie structuri 
adecvate și o administrare eficientă; 
recomandă, în cazul în care este necesar, 
ca resursele disponibile pentru 
consolidarea capacităților să fie utilizate 
pentru responsabilizarea ulterioară a 
administrației și a organizațiilor societății 
civile;

Or. en

Amendamentul 47
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. este de părere că, pentru acest proces, 
autoritățile administrative și ministerele 
trebuie să stabilească o cultură complet 
nouă de cooperare reciprocă, precum și cu 
întreprinderile și alți actori;

12. este de părere că, pentru acest proces, 
autoritățile administrative și ministerele 
trebuie să stabilească o cultură de 
cooperare reciprocă, precum și cu 
întreprinderile și alți actori; încurajează 
societățile din regiune, în special IMM-
urile, să colaboreze prin intermediul 
platformelor pentru a-și consolida rolul în 
cadrul sistemului de inovare;

Or. en
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Amendamentul 48
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită factorilor de decizie și 
autorităților de la nivel regional și 
național să își modernizeze procedurile 
interne în conformitate cu nevoile noului 
„proces de descoperire antreprenorială” 
și, în special, să inițieze un dialog mai 
intens și pe termen lung cu actorii 
relevanți;

Or. de

Amendamentul 49
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că toate autoritățile și 
actorii relevanți la nivel regional ar trebui 
să primească instruire de înaltă calitate și 
să participe la seminarii orientate asupra 
aspectelor legate de pregătirea și punerea 
în aplicare a strategiilor de specializare 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 50
Hermann Winkler

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

13a. solicită direcțiilor generale implicate 
să depună în continuare eforturi pentru a 
asigura compatibilitatea programelor; 
speră ca în special Direcția Generală 
Cercetare și inovare să își intensifice 
colaborarea pe termen lung cu Direcția 
Generală Politică regională, fie pentru 
definirea priorităților privind acordarea 
de sprijin, fie pentru aplicarea 
programului Orizont 2020, fie pentru 
elaborarea de orientări pentru regiuni;

Or. de

Amendamentul 51
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă regiunile să facă uz de toate 
oportunitățile de finanțare, de cooperare și 
de investiții, precum și de acțiunile în
amonte și în aval („upstream and 
downstream actions”)1, cu scopul de a 
promova un mediu propice inovării, în 
special pentru IMM-uri, și a permite o 
mai mare implicare în cadrul programului 
Orizont 2020, în vederea reducerii 
decalajului legat de inovare dintre regiuni;

14. îndeamnă regiunile să utilizeze integral
toate oportunitățile de finanțare, de 
cooperare și de investiții, precum și 
acțiunile din amonte și din aval („upstream 
and downstream actions”)1, cu scopul de a 
promova un mediu propice inovării și de a 
utiliza în mod adecvat posibilitățile oferite 
în cadrul programului Orizont 2020, 
reducând, în acest fel, decalajul legat de 
inovare dintre regiuni;

__________________ __________________
1 Anexa I punctul 4.3.2, procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de regulament
COM(2011)0615.

1 Anexa I punctul 4.3.2, procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

Or. en
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Amendamentul 52
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă regiunile să facă uz de toate 
oportunitățile de finanțare, de cooperare și 
de investiții, precum și de acțiunile în
amonte și în aval („upstream and 
downstream actions”)1, cu scopul de a 
promova un mediu propice inovării, în 
special pentru IMM-uri, și a permite o mai 
mare implicare în cadrul programului 
Orizont 2020, în vederea reducerii 
decalajului legat de inovare dintre regiuni;

14. îndeamnă regiunile să facă uz de toate 
oportunitățile de finanțare, de cooperare și 
de investiții, precum și de acțiunile din
amonte și din aval („upstream and 
downstream actions”)1 și de abordarea de 
jos în sus, cu scopul de a promova un 
mediu propice inovării, în special pentru 
IMM-uri și microîntreprinderi, și a 
permite o mai mare implicare în cadrul 
programului Orizont 2020, în vederea 
reducerii decalajului legat de inovare dintre 
regiuni;

__________________ __________________
1 Anexa I punctul 4.3.2, procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

1 Anexa I punctul 4.3.2, procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

Or. en

Amendamentul 53
Hans-Peter Martin

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă regiunile să facă uz de toate 
oportunitățile de finanțare, de cooperare și 
de investiții, precum și de acțiunile în
amonte și în aval („upstream and 
downstream actions”)1, cu scopul de a 
promova un mediu propice inovării, în 
special pentru IMM-uri, și a permite o mai 
mare implicare în cadrul programului 
Orizont 2020, în vederea reducerii 

14. îndeamnă regiunile să facă uz de toate 
oportunitățile de finanțare, de cooperare și 
de investiții, precum și de acțiunile din
amonte și din aval („upstream and 
downstream actions”)1, cu scopul de a 
promova un mediu propice inovării, în 
special pentru antreprenori și IMM-uri, și 
a permite o mai mare implicare în cadrul 
programului Orizont 2020, în vederea 
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decalajului legat de inovare dintre regiuni; reducerii decalajului legat de inovare dintre 
regiuni;

__________________ __________________
1 Anexa I punctul 4.3.2, procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

1 Anexa I punctul 4.3.2, procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

Or. de

Amendamentul 54
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că există multe 
oportunități pentru finanțarea acestor 
acțiuni în temeiul Fondului european de 
dezvoltare regională pentru 
perioada 2014-2020, printre care se 
numără sprijinirea incubatoarelor de 
întreprinderi, dezvoltarea de legături și 
sinergii între întreprinderi, organisme de 
cercetare și dezvoltare și instituții de 
învățământ superior, precum și 
promovarea de clustere și inovări deschise 
prin intermediul specializării inteligente;

Or. pl

Amendamentul 55
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. invită, în acest sens, regiunile care au 
de recuperat un decalaj semnificativ ca, la
consolidarea capacităților de cercetare și 
de infrastructură, să promoveze 

15. invită, în acest sens, regiunile care au 
de recuperat un decalaj în materie de 
consolidare a infrastructurii și a 
capacităților de cercetare, să promoveze 
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cooperarea cu instituții de cercetare de 
excelență în scopul formării de 
echipe/înfrățirii în vederea excelenței 
(„teaming/ twinning for excellence”), 
pentru a crea în viitor centre de excelență, 
de care va beneficia întreaga economie 
regională;

cooperarea cu instituții de cercetare de 
excelență în scopul formării de 
echipe/înfrățirii în vederea excelenței 
(„teaming/twinning for excellence”), 
pentru a crea centre de excelență pe cont 
propriu, de care să beneficieze, în viitor,
întreaga economie regională;

Or. en

Amendamentul 56
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită regiunile ca, în cadrul 
strategiei, să analizeze în mod aprofundat 
modalitățile în care s-ar putea atrage 
investiții în sectorul privat, dat fiind că 
încă există un potențial considerabil 
pentru stimularea investițiilor în C-D-I în 
acest sector;

Or. de

Amendamentul 57
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că orice regiune ar trebui 
să aibă posibilitatea de a-și stimula 
punctele forte specifice și de a alege 
acțiunile adecvate, inclusiv măsuri la 
scară redusă;

Or. en
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Amendamentul 58
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită tuturor actorilor regionali și 
naționali responsabili pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a strategiei RIS 3, 
pentru foaia de parcurs ESFRI privind 
infrastructura de cercetare, pentru ESIF și 
Orizont 2020 să coopereze mai strâns în 
ceea ce privește planificarea și 
coordonarea; consideră că sunt necesare 
structuri corespunzătoare pentru a conecta 
diversele niveluri ale acțiunii 
guvernamentale;

16. solicită tuturor actorilor regionali și 
naționali responsabili pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a strategiei RIS 3, 
pentru foaia de parcurs ESFRI privind 
infrastructura de cercetare, pentru ESIF și 
Orizont 2020 să coopereze mai strâns în 
ceea ce privește planificarea și coordonarea 
și să urmărească cele mai bune exemple 
de bună practică din alte state membre
pentru a conecta mai bine diversele 
niveluri ale acțiunii guvernamentale;

Or. en

Amendamentul 59
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită tuturor actorilor regionali și 
naționali responsabili pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a strategiei RIS 3, 
pentru foaia de parcurs ESFRI privind 
infrastructura de cercetare, pentru ESIF și 
Orizont 2020 să coopereze mai strâns în 
ceea ce privește planificarea și 
coordonarea; consideră că sunt necesare
structuri corespunzătoare pentru a conecta 
diversele niveluri ale acțiunii 
guvernamentale;

16. solicită tuturor actorilor regionali și 
naționali responsabili pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a strategiei RIS 3, 
pentru foaia de parcurs ESFRI privind 
infrastructura de cercetare, pentru ESIF și 
Orizont 2020 să coopereze mai strâns în 
ceea ce privește planificarea și coordonarea
și, după caz, să dezvolte structuri 
corespunzătoare pentru a conecta diversele 
niveluri ale acțiunii guvernamentale;

Or. de
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Amendamentul 60
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. salută faptul că autoritatea legislativă 
a UE a dispus acordarea de consultanță 
pentru statele membre și regiuni cu 
privire la eventuale sinergii2; solicită, în 
acest sens, Comisiei să prezinte prompt 
orientări relevante și să pună la dispoziție 
date privind participarea la programele-
cadru de cercetare și impactul lor 
regional;

eliminat

__________________
2 Anexa I punctul 4.3.2, procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

Or. en

Amendamentul 61
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că și potențialii beneficiari ai 
fondurilor programului Orizont 2020, 
precum și organismele consultative 
relevante, cum ar fi EEN, ar trebui să fie
implicați în acest schimb în mod adecvat;

18. salută toate eforturile depuse în 
vederea extinderii serviciilor de 
consultanță și asistență pentru statele 
membre și regiuni, pentru identificarea de 
sinergii noi; consideră că ar fi avantajos 
dacă și potențialii beneficiari ai fondurilor 
programului Orizont 2020, precum și 
organismele consultative relevante, cum ar 
fi EEN și Europa economiei sociale, ar fi
implicați în mod adecvat în acest schimb;
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Or. en

Amendamentul 62
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită regiunile nu numai să își 
consolideze legăturile interne dintre 
educație, cercetare, întreprinderi și 
administrație, ci și să dezvolte alianțe cu 
alte regiuni pentru a-și completa propriul 
lanț de valori;

Or. de

Amendamentul 63
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că se va stimula apariția de 
oportunități dacă se va stabili o cooperare 
strânsă între centrele de cunoaștere și 
inovare partenere din regiuni și 
autoritățile și organizațiile implicate în 
crearea și furnizarea de strategii de 
specializare inteligentă (RIS3), astfel cum 
sunt definite în Anexa IV din COM(2011) 
615, 2011/0276 (COD), C7-0335/11, 
inclusiv parteneriate cu regiunile care 
găzduiesc centre de colocație existente și 
potențiale, precum Comunitățile regionale 
de implementare și inovare (CCI);

Or. en
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Amendamentul 64
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că este fundamental ca 
strategiile de specializare regionale să 
contribuie la crearea unor noi rețele 
europene de excelență într-o serie de 
sectoare, sprijinind astfel promovarea 
competitivității Uniunii Europene și a 
profilului internațional al acesteia;

Or. pt

Amendamentul 65
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de părere că, în cazul unei 
cooperări între diferite regiuni, atât 
regiunile, cât și UE pot profita enorm de pe 
urma transferului de cunoștințe, primele în 
ceea ce privește capacitatea lor economică 
locală, iar cea din urmă în ceea ce privește 
concurența la nivel mondial; atrage 
atenția, în acest context, asupra 
cooperărilor foarte fructuoase, cum ar fi de 
exemplu în cadrul „regiunilor cunoașterii”;

19. este de părere că, în cazul unei 
cooperări între diferite regiuni, atât 
regiunile, cât și UE pot profita enorm de pe 
urma transferului de cunoștințe, primele în 
ceea ce privește capacitatea lor economică 
locală; atrage atenția, în acest context, 
asupra cooperărilor foarte fructuoase, cum 
ar fi de exemplu în cadrul inițiativei 
„Regiunile cunoașterii”;

Or. en

Amendamentul 66
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este de părere că, în cazul unei 
cooperări între diferite regiuni, atât 
regiunile, cât și UE pot profita enorm de pe 
urma transferului de cunoștințe, primele în 
ceea ce privește capacitatea lor economică 
locală, iar cea din urmă în ceea ce privește 
concurența la nivel mondial; atrage atenția, 
în acest context, asupra cooperărilor foarte 
fructuoase, cum ar fi de exemplu în cadrul 
„regiunilor cunoașterii”;

19. este de părere că, în cazul unei 
cooperări între diferite regiuni, atât 
regiunile, cât și UE pot profita enorm de pe 
urma transferului tehnologic și de 
cunoștințe, primele în ceea ce privește 
capacitatea lor economică locală, iar cea 
din urmă în ceea ce privește concurența la 
nivel mondial; atrage atenția, în acest 
context, asupra cooperărilor foarte 
fructuoase, cum ar fi de exemplu în cadrul 
„regiunilor cunoașterii”;

Or. de

Amendamentul 67
Hermann Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. observă că multe regiuni sunt 
descurajate de eforturile importante pe 
care le presupun analizele și 
coordonarea; încurajează regiunile să 
profite de opțiunea pusă la dispoziție de 
legiuitor, și anume, 15 % din fondurile 
programului pot fi investite în zonei vizate 
de program3;
__________________
3 Articolul 60 alineatul (2), procedura 
legislativă 2011/0276(COD), pe baza 
propunerii de regulament 
COM(2011)0615.

Or. de

Amendamentul 68
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază faptul că în regiunile de 
frontieră există adeseori aceleași 
provocări și de o parte și de cealaltă a 
frontierei, date fiind caracteristicile 
teritoriale comune ale acestor regiuni; 
invită Comisia, statele membre și 
autoritățile locale și regionale să 
elaboreze, cu sprijin din partea finanțării 
UE pentru cooperare interregională, 
strategii de specializare inteligentă 
transfrontaliere și să înființeze clustere 
transfrontaliere;

Or. fr

Amendamentul 69
Jens Nilsson

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută opțiunile prevăzute de cadrul 
strategic comun în domeniul cooperării 
teritoriale3; salută, de asemenea, orice altă 
acțiune de „internaționalizare la scară 
redusă” desfășurată de regiuni și actorii 
lor;

20. salută opțiunile prevăzute de cadrul 
strategic comun în domeniul cooperării 
teritoriale3; salută, de asemenea, orice altă 
acțiune de „internaționalizare la scară 
redusă” desfășurată de regiuni și de actorii 
implicați;

__________________ __________________
3Anexa I punctul 7.2, procedura legislativă 
2011/0276(COD), pe baza propunerii de 
regulament COM(2011)0615.

3Anexa I punctul 7.2, procedura legislativă 
2011/0276(COD), pe baza propunerii de 
regulament COM(2011)0615.

Or. en

Amendamentul 70
Nuno Teixeira

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

20a. subliniază importanța organizării 
unor ample campanii locale pentru 
diseminarea strategiilor de specializare 
inteligentă;

Or. pt


