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Amendamentul 1
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât strategia de la Lisabona 
reînnoită acordă o prioritate ridicată 
cercetării și inovării astfel încât să 
răspundă unor provocări cum ar fi 
schimbările climatice și creșterea 
competitivității globale; întrucât în era 
post-criză stimularea creșterii economice și 
a locurilor de muncă prin intermediul 
cercetării și inovării a devenit chiar mai 
importantă, constituind un obiectiv esențial 
al strategiei UE 2020 propuse;

A. întrucât strategia de la Lisabona 
reînnoită acordă o prioritate ridicată 
cercetării și inovării astfel încât să 
răspundă unor provocări cum ar fi 
schimbările climatice și creșterea 
competitivității globale; întrucât în era 
post-criză stimularea creșterii economice și 
a locurilor de muncă a devenit chiar mai 
importantă, constituind un obiectiv esențial 
al strategiei UE 2020 propuse;

Or. hu

Amendamentul 2
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât aplicarea cercetării și 
inovării reprezintă o nevoie împărtășită de 
toate straturile sociale și trebuie să aibă 
ca scop îmbunătățirea condițiilor sociale 
și economice ale populației;

Or. es

Amendamentul 3
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât sprijinul european pentru 
cercetare și inovare este furnizat, în 
principal, prin intermediul politicii de 
cercetare, inovare și coeziune, principalele
instrumente ale acesteia fiind fondurile 
structurale, cel de-al șaptelea program-
cadru pentru cercetare (PC7) și Programul-
cadru pentru competitivitate și inovare 
(PCI);

B. întrucât sprijinul european pentru 
cercetare și inovare este furnizat, în 
principal, prin intermediul politicii de 
cercetare, inovare și coeziune, 
instrumentele primare ale acesteia fiind cel 
de-al șaptelea program-cadru pentru 
cercetare (PC7) și Programul-cadru pentru 
competitivitate și inovare (PCI), susținute 
într-o mare măsură de fondurile 
structurale;

Or. hu

Amendamentul 4
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât cel mai eficient mod de 
abordare a inovării este la nivel regional 
prin intermediul unor actori precum 
universități, organizații de cercetare 
publice sau industrie, prin promovarea 
parteneriatelor cu privire la transferul de 
cunoștințe și prin schimbul de bune 
practici între regiuni;

Or. en

Amendamentul 5
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât complexitatea provocărilor E. întrucât complexitatea provocărilor 
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curente solicită o combinare integrată a 
acestor politici; sinergia dintre instrumente 
este vitală astfel încât acestea să se 
consolideze reciproc și să susțină punerea 
în aplicare durabilă a proiectelor de 
cercetare și inovare, permițând o mai bună 
valorizare a rezultatelor cercetării sub 
forma unor idei concrete de produse în 
regiuni;

curente solicită o combinare integrată a 
acestor politici; întrucât societatea bazată 
pe cunoaștere necesită, mai mult decât o 
simplă cumulare a activităților din 
diferitele sectoare, o sinergie între agenți 
și instrumente, care este vitală astfel încât 
acestea să se consolideze reciproc și să 
susțină punerea în aplicare durabilă a 
proiectelor de cercetare și inovare, 
permițând o mai bună valorizare a 
rezultatelor cercetării sub forma unor idei 
concrete de produse în regiuni;

Or. es

Amendamentul 6
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. apreciază că, pentru perioada 2007-
2013, toate statele membre au alocat o 
sumă semnificativă din contribuțiile lor 
financiare totale cercetării și dezvoltării 
(R&D), inovării și dezvoltării unei 
economii bazate pe cunoaștere, ceea ce a 
avut drept rezultat 246 de programe 
operaționale naționale sau regionale, cu o 
sumă de aproximativ 86 miliarde de euro 
alocată cercetării și inovării;

1. apreciază că, în perioada 2007-
2013, potrivit celei de-a doua orientări 
strategice a Comunității privind 
coeziunea, toate statele membre au alocat o 
sumă semnificativă din contribuțiile lor 
financiare totale cercetării și dezvoltării 
(R&D), inovării și dezvoltării unei 
economii bazate pe cunoaștere, ceea ce a 
avut drept rezultat 246 de programe 
operaționale naționale sau regionale, cu o 
sumă de aproximativ 86 miliarde de euro 
alocată cercetării și inovării;

Or. hu

Amendamentul 7
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. apreciază că, pentru perioada 2007-
2013, toate statele membre au alocat o 
sumă semnificativă din contribuțiile lor 
financiare totale cercetării și dezvoltării 
(R&D), inovării și dezvoltării unei 
economii bazate pe cunoaștere, ceea ce a 
avut drept rezultat 246 de programe 
operaționale naționale sau regionale, cu o 
sumă de aproximativ 86 miliarde de euro 
alocată cercetării și inovării;

1. apreciază că, pentru perioada 2007-
2013, toate statele membre au alocat o 
sumă semnificativă din contribuțiile lor 
financiare totale cercetării și dezvoltării 
(R&D), inovării și dezvoltării unei 
economii bazate pe cunoaștere, ceea ce a 
avut drept rezultat 246 de programe 
operaționale naționale sau regionale, cu o 
sumă de aproximativ 86 miliarde de euro 
alocată cercetării și inovării, din care 50 
miliarde de euro au fost deja alocați 
principalelor programe CDT; constată că 
politica de coeziune a devenit o sursă 
majoră pentru sprijinul european în acest 
domeniu, concurând atât cu bugetul PC7 
(50,5 miliarde de euro), cât și cu cel PCI 
(3,6 miliarde de euro);

Or. en

Amendamentul 8
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. apreciază că, pentru perioada 2007-
2013, toate statele membre au alocat o 
sumă semnificativă din contribuțiile lor 
financiare totale cercetării și dezvoltării 
(R&D), inovării și dezvoltării unei 
economii bazate pe cunoaștere, ceea ce a 
avut drept rezultat 246 de programe 
operaționale naționale sau regionale, cu o 
sumă de aproximativ 86 miliarde de euro 
alocată cercetării și inovării;

1. apreciază că, pentru perioada 2007-
2013, toate statele membre au alocat o 
sumă semnificativă din contribuțiile lor 
financiare totale cercetării și dezvoltării 
(R&D), inovării și dezvoltării unei 
economii bazate pe cunoaștere, ceea ce a 
avut drept rezultat 246 de programe 
operaționale naționale sau regionale, cu o 
sumă de aproximativ 86 miliarde de euro 
alocată cercetării și inovării; subliniază 
faptul că, în vederea eficientizării, este 
necesară determinarea cheltuielilor 
obligatorii proporționale cu PIB-ul sau ca 
procent din fondurile structurale privind 
sumele alocate cercetării și dezvoltării;



AM\810551RO.doc 7/41 PE440.028v01-00

RO

Or. hu

Amendamentul 9
Tamás Deutsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. își exprimă regretul cu privire la 
faptul că fondurile alocate cercetării și 
dezvoltării nu vor crește pe baza unor 
fonduri noi, ci prin transferuri între 
fondurile politicii de coeziune;

Or. hu

Amendamentul 10
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută existența unor metode 
financiare noi și subliniază potențialul 
inițiativei JEREMIE și al mecanismului 
de finanțare cu partajarea riscului 
elaborată de Comisie, împreună cu Banca 
Europeană de Investiții, de a sprijini 
oportunitățile financiare pentru 
întreprinderile inovatoare; recomandă ca 
actorii regionali să exploateze aceste noi 
oportunități complementare finanțării 
provenite din fondurile structurale; 
subliniază în acest context nevoia unei 
coordonări eficiente a investițiilor publice 
și private;

Or. en
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Amendamentul 11
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța pe care 
strategia UE 2020 o oferă cercetării și 
inovării în ceea ce privește capacitatea 
UE de a deveni o economie inteligentă, 
durabilă și integrată, cu un nivel ridicat 
ocupării forței de muncă, al 
productivității și al coeziunii economice, 
sociale și teritoriale;

Or. es

Amendamentul 12
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază faptul că investițiile în 
cercetare și dezvoltare (R&D), precum și 
în inovare, educație și tehnologii eficiente 
din punct de vedere al consumului de 
resurse, vor aduce sectoarelor tradiționale 
și zonelor rurale tot atât de multe beneficii 
ca și economia serviciilor de înaltă 
calificare, consolidând, prin urmare, 
coeziunea economică, socială și 
teritorială;

Or. es
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Amendamentul 13
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reiterează necesitatea unei abordări 
integrate bazate pe guvernarea la mai multe 
niveluri a politicilor specifice în cadrul UE; 
subliniază faptul că un sistem funcțional de 
guvernare la mai multe niveluri este o 
cerință prealabilă pentru stabilirea și 
punerea în aplicare a obiectivelor de 
alocare a fondurilor într-un mod eficient;

3. reiterează necesitatea unei abordări 
integrate bazate pe guvernarea la mai multe 
niveluri a politicilor specifice în cadrul UE; 
subliniază faptul că un sistem funcțional de 
guvernare la mai multe niveluri este o 
cerință prealabilă pentru definirea și 
punerea în practică într-un mod eficient a 
parteneriatului dintre politica de coeziune 
și susținerea cercetării și dezvoltării;

Or. de

Amendamentul 14
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reiterează necesitatea unei abordări 
integrate bazate pe guvernarea la mai multe 
niveluri a politicilor specifice în cadrul UE; 
subliniază faptul că un sistem funcțional de 
guvernare la mai multe niveluri este o 
cerință prealabilă pentru stabilirea și 
punerea în aplicare a obiectivelor de 
alocare a fondurilor într-un mod eficient;

3. reiterează necesitatea unei abordări 
integrate bazate pe guvernarea la mai multe 
niveluri a politicilor specifice în cadrul UE; 
subliniază faptul că un sistem funcțional de 
guvernare la mai multe niveluri este o 
cerință prealabilă pentru stabilirea și 
punerea în aplicare a obiectivelor de 
alocare a fondurilor într-un mod eficient;
ține cont de diversitatea administrativă la 
nivelul statelor membre considerând 
importantă identificarea nivelului de 
luare a deciziei cel mai eficient pentru 
cetățeni;

Or. ro
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Amendamentul 15
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. reiterează necesitatea unei abordări 
integrate bazate pe guvernarea la mai multe 
niveluri a politicilor specifice în cadrul UE; 
subliniază faptul că un sistem funcțional de 
guvernare la mai multe niveluri este o 
cerință prealabilă pentru stabilirea și 
punerea în aplicare a obiectivelor de 
alocare a fondurilor într-un mod eficient;

3. reiterează necesitatea unei abordări 
integrate bazate pe guvernarea la mai multe 
niveluri a politicilor specifice în cadrul UE; 
subliniază faptul că un sistem funcțional de 
guvernare la mai multe niveluri este o 
cerință prealabilă pentru stabilirea și 
punerea în aplicare a obiectivelor de 
alocare a fondurilor într-un mod eficient;
constată că responsabilitatea privind 
aplicarea fondurilor structurale le revine 
autorităților naționale și regionale, în 
timp ce PCI și PC7 sunt gestionate la 
nivel central de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 16
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că este important să se 
coordoneze politicile comunitare care 
joacă un rol în vederea atingerii coeziunii 
economice, sociale și teritoriale; 
subliniază necesitatea de a evalua în 
continuare impactul acestora asupra 
coeziunii și de a promova sinergiile reale;

Or. en
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Amendamentul 17
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că generarea 
sinergiilor pozitive între diferitele 
instrumente și politici ale UE necesită un 
set complex de relații între agențiile care 
elaborează, distribuie, promovează și 
aplică diferite forme de cunoaștere;

Or. es

Amendamentul 18
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază potențialul sporit al 
orașelor de a da un impuls cercetării și 
inovării; consideră că politica urbană mai 
inteligentă bazată pe progresul tehnologic 
poate contribui la creșterea economică 
durabilă și, prin urmare, solicită 
acordarea unui respect sporit orașelor și 
adaptarea aglomerațiilor urbane la 
politica de coeziune viitoare, precum și la 
politicile de cercetare și inovare;

Or. en

Amendamentul 19
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că, prin intermediul 
prevederilor privind alocarea fondurilor 
pentru 2007-2013, politica de coeziune 
este mai bine echipată în vederea creării 
de sinergii cu politicile de cercetare și 
inovare și, în același timp, că dimensiunea 
teritorială a devenit din ce în ce mai 
importantă în cadrul PC7 și PCI; solicită 
analizarea unui mecanism întărit de 
alocare a fondurilor, cu o concentrare 
tematică sporită, care să permită 
furnizarea de răspunsuri politice adecvate 
la noile provocări;

4. recunoaște că, prin obiectivele sale,
politica de coeziune încurajează relația 
dintre cercetare și dezvoltare și politica 
economică regională, aducând astfel o 
contribuție semnificativă regiunilor 
inovatoare și, în același timp, că 
dimensiunea teritorială a devenit din ce în 
ce mai importantă în cadrul PC7 și PCI; 
solicită tuturor regiunilor să urmeze 
exemplele favorabile ale regiunilor 
inovatoare și să pună mai mult accent 
tematic pe cercetare și dezvoltare;

Or. de

Amendamentul 20
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că, prin intermediul 
prevederilor privind alocarea fondurilor 
pentru 2007-2013, politica de coeziune este 
mai bine echipată în vederea creării de 
sinergii cu politicile de cercetare și inovare 
și, în același timp, că dimensiunea 
teritorială a devenit din ce în ce mai 
importantă în cadrul PC7 și PCI; solicită 
analizarea unui mecanism întărit de alocare 
a fondurilor, cu o concentrare tematică 
sporită, care să permită furnizarea de 
răspunsuri politice adecvate la noile 
provocări;

4. recunoaște că, prin intermediul 
prevederilor privind alocarea fondurilor 
pentru 2007-2013, politica de coeziune este 
mai bine echipată în vederea creării de 
sinergii cu politicile de cercetare și inovare, 
dar își exprimă dorința ca dimensiunea 
teritorială să fie luată în considerare într-o 
mai mare măsură și să beneficieze de mai 
multe fonduri în cadrul PC7 și PCI în 
vederea garantării impactului mai mare al 
acțiunilor precum Europe Innova și 
Regiunile cunoașterii asupra sistemelor 
regionale de cercetare și inovare; solicită 
analizarea unui mecanism întărit de alocare 
a fondurilor, cu o concentrare tematică 
sporită, care să permită furnizarea de 
răspunsuri politice adecvate la noile 
provocări;
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Or. fr

Amendamentul 21
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că, prin intermediul 
prevederilor privind alocarea fondurilor 
pentru 2007-2013, politica de coeziune este 
mai bine echipată în vederea creării de 
sinergii cu politicile de cercetare și inovare 
și, în același timp, că dimensiunea 
teritorială a devenit din ce în ce mai 
importantă în cadrul PC7 și PCI; solicită 
analizarea unui mecanism întărit de 
alocare a fondurilor, cu o concentrare 
tematică sporită, care să permită 
furnizarea de răspunsuri politice adecvate 
la noile provocări ;

4. recunoaște că, prin intermediul 
prevederilor privind alocarea fondurilor 
pentru 2007-2013, politica de coeziune este 
mai bine echipată în vederea creării de 
sinergii cu politicile de cercetare și inovare 
și, în același timp, că dimensiunea 
teritorială a devenit din ce în ce mai 
importantă în cadrul PC7 și PCI; solicită 
analizarea unui mecanism de efectuare a 
plăților și de alocare a fondurilor, bazat 
mai degrabă pe criterii cantitative decât 
calitative și care prezintă o concentrare 
tematică sporită, permițând furnizarea de 
răspunsuri politice adecvate la noile 
provocări;

Or. it

Amendamentul 22
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recunoaște că, prin intermediul 
prevederilor privind alocarea fondurilor 
pentru 2007-2013, politica de coeziune este 
mai bine echipată în vederea creării de 
sinergii cu politicile de cercetare și inovare 
și, în același timp, că dimensiunea 
teritorială a devenit din ce în ce mai 
importantă în cadrul PC7 și PCI; solicită 
analizarea unui mecanism întărit de 

4. recunoaște că, prin intermediul 
prevederilor privind alocarea fondurilor 
pentru 2007-2013, politica de coeziune este 
mai bine echipată în vederea creării de 
sinergii cu politicile de cercetare și inovare 
și, în același timp, că dimensiunea 
teritorială a devenit din ce în ce mai 
importantă în cadrul PC7 și PCI; solicită 
Comisiei să dezvolte inițiative, în 
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alocare a fondurilor, cu o concentrare 
tematică sporită, care să permită 
furnizarea de răspunsuri politice adecvate 
la noile provocări;

conformitate cu noțiunea de spațiu 
european de cercetare consacrată în 
Tratatul de la Lisabona, în vederea 
asigurării consolidării sinergiilor prin 
întrunirea a trei condiții fundamentale, și 
anume; integrare, implicare și includere;

Or. es

Amendamentul 23
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește, cu toate acestea, că, 
în momentul de față, fondurile pentru 
programul-cadru C+D+i sunt alocate pe 
baza criteriului de excelență care, în 
pofida importanței sale incontestabile, 
implică în practică un mod de acces mai 
competitiv pentru participanți, limitând 
astfel generarea sinergiilor pozitive în 
grupul de regiuni și state membre care se 
îndreaptă în direcția bună, dar care nu și-
au atins încă scopul;

Or. es

Amendamentul 24
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că nu se cunosc încă 
bine oportunitățile existente de sinergii în 
finanțare; invită regiunile și statele membre 
să-și intensifice eforturile de îmbunătățire a 
comunicării;

5. subliniază faptul că inovarea 
efectivă depinde de intensitatea sinergiilor 
obținute și regretă faptul că nu se cunosc 
încă bine oportunitățile existente de 
sinergii în finanțare; invită atât regiunile, 
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care reprezintă principalii agenți cu 
privire la informare și capacitatea de 
analiză, gestionare și luare a deciziilor, 
cât și statele membre să-și intensifice 
eforturile de îmbunătățire a comunicării;

Or. es

Amendamentul 25
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că nu se cunosc încă 
bine oportunitățile existente de sinergii în 
finanțare; invită regiunile și statele membre 
să-și intensifice eforturile de îmbunătățire a 
comunicării;

5. regretă faptul că nu se cunosc încă 
bine oportunitățile existente de sinergii în 
finanțare; regiunile și statele membre ar 
trebui obligate să-și intensifice eforturile 
de îmbunătățire a comunicării;

Or. de

Amendamentul 26
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. regretă faptul că nu se cunosc încă 
bine oportunitățile existente de sinergii în 
finanțare; invită regiunile și statele membre 
să-și intensifice eforturile de îmbunătățire a 
comunicării;

5. regretă faptul că nu se cunosc încă 
bine oportunitățile existente de sinergii în 
finanțare; invită regiunile și statele membre 
să-și intensifice eforturile de îmbunătățire a 
comunicării; subliniază faptul că 
organismele naționale, regionale și locale 
care gestionează PC7, PCI și fondurile 
structurale trebuie să aibă în vedere 
posibilitățile oferite de fiecare dintre 
aceste instrumente; solicită o mai bună 
colaborare între toți actorii implicați la 
nivel regional, național și european;
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Or. en

Amendamentul 27
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că intervențiile 
care vizează cercetarea și inovarea ar 
trebui să profite de activele și capacitățile 
regionale și să facă parte dintr-o strategie 
regională de inovare bazată pe inovare 
inteligentă; consideră că astfel de strategii 
necesită ca regiunile și orașele să dețină 
un rol important în UE și ca prioritățile 
naționale să fie stabilite și puse în 
aplicare; prin urmare, solicită să fie luată 
în considerare posibilitatea de restabilire 
a acțiunilor inovatoare în cadrul 
fondurilor structurale în vederea 
promovării strategiilor regionale de 
inovare;

Or. en

Amendamentul 28
Georgios Stavrakakis, Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază faptul că, în vederea 
asigurării accesului beneficiarilor la 
proiecte în domeniul cercetării și inovării, 
aceștia trebuie să aibă o capacitate 
tehnică ridicată și să cunoască temeinic 
procedurile administrative și financiare și, 
prin urmare, acest acces se dovedește a fi 
extrem de dificil pentru beneficiarii cu 
potențial scăzut; prin urmare, se observă 
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o concentrare mare a spațiului privind 
activitățile economice inovatoare din 
centrele economice și din regiunile de 
vârf ale UE; subliniază faptul că 
intensificarea disparităților regionale în 
termeni de potențial de cercetare și 
inovare reprezintă o provocare care 
trebuie abordată, atât în cadrul politicii de 
coeziune, cât și prin intermediul politicii 
de cercetare și inovare înseși;

Or. en

Amendamentul 29
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că sinergia este 
eficientă în special pentru dezvoltarea 
capacităților; în acest context, face 
referire la gestionarea finanțării 
proiectelor în cadrul Forumului strategic 
european privind infrastructurile de 
cercetare (FSEIC) și la nevoia de a 
coordona prioritățile de finanțare 
inovatoare ale UE la nivel regional și 
național;

Or. en

Amendamentul 30
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a promova 
și aplica modele de succes în cadrul 

8. subliniază necesitatea de a promova 
și aplica modele de succes în cadrul 
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triunghiului cunoașterii, în cadrul relațiilor 
dintre întreprinderi, centre de cercetare, 
universități și autorități publice; 
accentuează potențialul grupărilor 
regionale în mobilizarea competitivității 
regionale și salută includerea dezvoltării 
grupărilor atât în cadrul PCI, cât și al PC7 
(acțiunea privind regiunile cunoașterii din 
cadrul PC7); constată că schimbul de 
cunoștințe din cadrul grupărilor regionale 
poate fi facilitat și de fondurile structurale;

triunghiului cunoașterii, în cadrul relațiilor 
dintre întreprinderi, centre de cercetare, 
universități și autorități publice; 
accentuează potențialul grupărilor 
regionale în mobilizarea competitivității 
regionale și salută includerea dezvoltării 
grupărilor atât în cadrul PCI, cât și al PC7 
(acțiunea privind regiunile cunoașterii din 
cadrul PC7); în acest sens, atrage atenția 
asupra noilor Comunități ale cunoașterii 
și inovării (CCI) create în cadrul 
Institutului european de Inovare și 
Tehnologie (EIT) care fac legătura între 
principalele centre de activități regionale 
bazate pe cunoaștere din Europa; constată 
că schimbul de cunoștințe din cadrul 
grupărilor regionale poate fi facilitat și de 
fondurile structurale;

Or. it

Amendamentul 31
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază necesitatea de a promova 
și aplica modele de succes în cadrul 
triunghiului cunoașterii, în cadrul relațiilor 
dintre întreprinderi, centre de cercetare, 
universități și autorități publice; 
accentuează potențialul grupărilor 
regionale în mobilizarea competitivității 
regionale și salută includerea dezvoltării 
grupărilor atât în cadrul PCI, cât și al PC7 
(acțiunea privind regiunile cunoașterii din 
cadrul PC7); constată că schimbul de 
cunoștințe din cadrul grupărilor regionale 
poate fi facilitat și de fondurile structurale;

8. subliniază necesitatea de a promova 
și aplica modele de succes în cadrul 
triunghiului cunoașterii, în cadrul relațiilor 
dintre întreprinderi, centre de cercetare, 
universități și autorități publice; 
accentuează potențialul grupărilor 
regionale în mobilizarea competitivității 
regionale și salută includerea dezvoltării 
grupărilor atât în cadrul PCI, cât și al PC7 
(acțiunea privind regiunile cunoașterii din 
cadrul PC7); constată că schimbul de 
cunoștințe din cadrul grupărilor regionale 
poate fi facilitat și de fondurile structurale; 
subliniază faptul că astfel de centre 
reprezintă o oportunitate majoră în 
special pentru regiunile dezavantajate;
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Or. de

Amendamentul 32
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază importanța analizării, 
împărtășirii și integrării celor mai bune 
practici privind sinergiile între 
instrumentele de politică; în acest context 
salută eforturile realizate de Comisie în 
vederea îmbunătățirii cooperării inter-
departamentale;

9. subliniază importanța analizării, 
împărtășirii și integrării celor mai bune 
practici privind sinergiile între 
instrumentele de politică; în acest context 
salută eforturile realizate de Comisie în 
vederea îmbunătățirii cooperării inter-
departamentale și o invită pe aceasta să 
intensifice analiza la nivel regional a 
potențialului și a nevoilor în materie de 
cercetare și inovare, în special cu privire 
la colectarea de date calitative disponibile;

Or. it

Amendamentul 33
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10.  semnalează cu satisfacție Ghidul 
practic privind oportunitățile de finanțare 
ale UE în domeniul cercetării și inovării; 
recomandă ca în viitor astfel de note de 
orientare să fie furnizate imediat după 
intrarea în vigoare a cadrelor legislative; 
așteaptă documentul de lucru al Comisiei 
care cuprinde exemple de sinergii în 
practică;

10. semnalează cu satisfacție Ghidul 
practic privind oportunitățile de finanțare 
ale UE în domeniul cercetării și inovării; 
recomandă ca în viitor astfel de note de 
orientare să fie furnizate imediat după 
intrarea în vigoare a cadrelor legislative; 
așteaptă documentul de lucru al Comisiei 
care cuprinde exemple de sinergii în 
practică; recomandă Comisiei elaborarea 
unor ghiduri de conducere și gestionare 
practică a proiectelor de cercetare și 
inovare, cu faze intermediare de 
redirecționare și de auto-evaluare în 
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direcția obținerii rezultatelor scontate;

Or. ro

Amendamentul 34
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită Comisiei să efectueze un 
studiu privind modul în care utilizarea 
programelor computerizate însoțite de 
manuale standard poate înlesni procedura 
de depunere a cererilor în vederea 
acordării de sprijin în cadrul a diferite 
programe; 

Or. de

Amendamentul 35
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează Comisia Europeană să-
și continue activitățile destinate favorizării 
sinergiilor și să țină la curent Parlamentul 
European cu privire la evoluția acestora, în 
special cu privire la situația cooperării pe 
verticală între UE și entitățile naționale și 
regionale;

11. încurajează Comisia Europeană să-și 
continue activitățile destinate favorizării 
sinergiilor și să țină la curent Parlamentul 
European cu privire la evoluția acestora, în 
special cu privire la situația cooperării pe 
verticală între UE și entitățile naționale și 
regionale; îndeamnă Comisia să includă o 
analiză calitativă a interconectării cu alte 
instrumente în cadrul studiilor de 
evaluare a fiecăruia dintre cele trei 
instrumente, pentru a putea oferi 
orientări generale comune;

Or. it
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Amendamentul 36
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută accentul pus în cadrul 
proiectului de strategie UE 2020 pe 
interdependența dintre politici, importanța 
integrării politicilor și necesitatea unei 
sinergii sporite și a unui parteneriat mai 
puternic în ceea ce privește elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor publice; 
solicită luarea în considerare a necesității, 
exprimate de regiuni, a unui cadru mai 
cuprinzător în cadrul celor trei domenii de 
politică;

12. salută accentul pus în cadrul 
proiectului de strategie UE 2020 pe 
interdependența dintre politici, importanța 
integrării politicilor și necesitatea unei 
sinergii sporite și a unui parteneriat mai 
puternic în ceea ce privește elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor publice; 
solicită luarea în considerare a necesității, 
exprimate de orașe și regiuni, a unui cadru 
mai cuprinzător în cadrul celor trei domenii 
de politică;

Or. en

Amendamentul 37
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută accentul pus în cadrul 
proiectului de strategie UE 2020 pe 
interdependența dintre politici, importanța 
integrării politicilor și necesitatea unei 
sinergii sporite și a unui parteneriat mai 
puternic în ceea ce privește elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor publice; 
solicită luarea în considerare a necesității, 
exprimate de regiuni, a unui cadru mai 
cuprinzător în cadrul celor trei domenii de 
politică;

12. salută accentul pus în cadrul proiectului 
de strategie UE 2020 pe interdependența 
dintre politici, importanța integrării 
politicilor și necesitatea unei sinergii 
sporite și a unui parteneriat mai puternic în 
ceea ce privește elaborarea și punerea în 
aplicare a politicilor publice; solicită luarea 
în considerare a necesității, exprimate de 
regiuni, a unui cadru mai cuprinzător în 
cadrul celor trei domenii de politică, 
inclusiv a unei structuri tehnice de 
legătură în cadrul Comisiei pentru 
monitorizarea și coordonarea sinergiilor 
pentru programele de inovare, cercetare și 
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dezvoltare;

Or. it

Amendamentul 38
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută accentul pus în cadrul 
proiectului de strategie UE 2020 pe 
interdependența dintre politici, importanța 
integrării politicilor și necesitatea unei 
sinergii sporite și a unui parteneriat mai 
puternic în ceea ce privește elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor publice; 
solicită luarea în considerare a necesității, 
exprimate de regiuni, a unui cadru mai 
cuprinzător în cadrul celor trei domenii de 
politică;

12. salută accentul pus în cadrul 
proiectului de strategie UE 2020 pe 
interdependența dintre politici, importanța 
integrării politicilor și necesitatea unei 
sinergii sporite și a unui parteneriat mai 
puternic în ceea ce privește elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor publice; 
solicită luarea în considerare a necesității, 
exprimate de regiuni, a unui cadru mai 
cuprinzător în cadrul celor trei domenii de 
politică; solicită implicarea acestora în 
activitatea de elaborare și aplicare a 
instrumentelor de finanțare europene și a 
reglementărilor privind ajutoarele de stat;

Or. en

Amendamentul 39
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută accentul pus în cadrul 
proiectului de strategie UE 2020 pe 
interdependența dintre politici, importanța 
integrării politicilor și necesitatea unei 
sinergii sporite și a unui parteneriat mai 
puternic în ceea ce privește elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor publice; 

12. salută accentul pus în cadrul 
proiectului de strategie UE 2020 pe 
interdependența dintre politici, importanța 
integrării politicilor și necesitatea unei 
sinergii sporite și a unui parteneriat mai 
puternic în ceea ce privește elaborarea și 
punerea în aplicare a politicilor publice; 



AM\810551RO.doc 23/41 PE440.028v01-00

RO

solicită luarea în considerare a necesității, 
exprimate de regiuni, a unui cadru mai 
cuprinzător în cadrul celor trei domenii de 
politică;

solicită luarea în considerare a necesității, 
exprimate de regiuni, a unui cadru mai 
cuprinzător în cadrul celor trei domenii de 
politică și a unei coeziuni teritoriale care 
să joace un rol special în acest sens;

Or. de

Amendamentul 40
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că viitoarele programe 
pentru cercetare, dezvoltare și inovare 
(R+D+i) ar trebui să completeze eforturile 
naționale, orientându-le și dinamizându-
le în vederea revitalizării rolului orientativ 
și a efectului multiplicator al cunoașterii, 
inovării, dezvoltării și investițiilor 
naționale în cadrul programelor R+D+i;

Or. es

Amendamentul 41
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. subliniază faptul că, pentru a 
crește competitivitatea în cadrul UE, este 
necesar să se analizeze mijloace de 
extindere a conceptului de excelență prin 
intermediul obiectivelor și metodelor de 
promovare a viitoarelor programe-cadru 
comunitare, astfel încât acesta să se aplice 
statelor membre și regiunilor care depun 
eforturi majore în vederea atingerii 
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nivelului de excelență vizat; consideră că 
acest lucru ar contribui la o evoluție 
pozitivă prin stimularea investițiilor în 
R+D+i și prin extinderea bazei 
tehnologice a UE;

Or. es

Amendamentul 42
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că, pentru a 
consolida cunoașterea și inovarea ca 
motoare ale creșterii economice viitoare, 
este necesar să fie îmbunătățită calitatea 
educației, să se consolideze rezultatele 
cercetării, să se promoveze inovarea și 
transferul cunoașterii în cadrul întregii 
Uniuni, să se exploateze la maximum 
tehnologiile informației și comunicării 
(TIC), să se asigure reflectarea ideilor 
inovatoare în produse și servicii noi care 
conduc la creșterea numărului locurilor 
de muncă și a calității acestora și care 
contribuie la depășirea provocărilor
legate de schimbările sociale în Europa și 
în lume, să acorde prioritate nevoilor 
utilizatorilor și oportunităților de piață și 
să garanteze finanțarea cu caracter 
accesibil și adecvat a fondurilor 
structurale pe baza unui rol cheie;

Or. es

Amendamentul 43
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 12b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. susține cele trei inițiative 
emblematice ale strategiei UE 2020 în 
vederea atingerii unei creșteri inteligente, 
și anume „O Uniune a inovării”, 
„Tineretul în mișcare” și „O agendă 
digitală pentru Europa”, în a căror 
punere în aplicare fondurile structurale 
vor juca un rol fundamental;

Or. es

Amendamentul 44
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că o politică regională a 
UE puternică și bine finanțată este o 
condiție prealabilă pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategiei UE 2020, precum și 
pentru obținerea coeziunii sociale, 
economice și teritoriale;

13. consideră că o politică regională a 
UE puternică și bine finanțată, de care să 
beneficieze toate regiunile Uniunii 
Europene, este o condiție prealabilă pentru 
îndeplinirea obiectivelor strategiei UE 
2020, precum și pentru obținerea coeziunii 
sociale, economice și teritoriale;

Or. fr

Amendamentul 45
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că o politică regională a 
UE puternică și bine finanțată este o 
condiție prealabilă pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategiei UE 2020, precum și 

13. consideră că o politică regională a 
UE puternică și bine finanțată este o 
condiție prealabilă pentru îndeplinirea 
obiectivelor strategiei UE 2020 în vederea 
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pentru obținerea coeziunii sociale, 
economice și teritoriale;

asigurării creșterii inteligente, durabile și 
integrate, precum și pentru obținerea 
coeziunii sociale, economice și teritoriale;

Or. es

Amendamentul 46
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a.  invită Comisia să aloce resurse 
suficiente sprijinirii și dezvoltării în 
continuare a „cadrelor strategice 
regionale pentru cercetare și inovare” în 
cadrul programelor operaționale 
regionale aferente fondurilor structurale;

Or. it

Amendamentul 47
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază nevoia de a revizui și de 
a consolida rolul instrumentelor UE care 
sprijină inovarea, și anume: fondurile 
structurale, FEADR, Programul-cadru 
pentru cercetare și dezvoltare, PCI și 
Planul strategic al UE pentru tehnologiile 
energetice (SET), în vederea raționalizării 
procedurilor administrative, facilitării 
accesului la finanțare, în special pentru 
IMM-uri și a introducerii de mecanisme 
inovatoare de încurajare bazate pe 
atingerea obiectivelor legate de creșterea 
inteligentă, durabilă și integrată, precum 
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și a promovării unei colaborări mai 
strânse cu BEI;

Or. es

Amendamentul 48
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 13b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. consideră că fondurile structurale 
reprezintă instrumentul adecvat de sprijin 
în favoarea autorităților locale și 
regionale în eforturile acestora de a 
promova creativitatea și inovarea, dar că 
acest fapt necesită o flexibilitate mai mare 
în vederea asigurării utilizării rapide a 
acestor fonduri pentru promovarea 
inițiativelor antreprenoriale, în special a 
IMM-urilor și a microîntreprinderilor 
inovatoare;

Or. es

Amendamentul 49
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 13c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. recomandă ca toate fondurile 
necheltuite într-o regiune în conformitate 
cu regulile n+2 și n+3 să fie acordate, pe 
o bază regională, fie fondurilor de capital 
de risc și de capital de amortizare, care ar 
putea oferi, prin intermediul BEI, accesul 
la finanțare pentru IMM-uri, 
întreprinderi sociale și inițiative 
comunitare, fie Fondului european de 
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ajustare la globalizare, pentru a facilita 
reintegrarea lucrătorilor la locuri de 
muncă care respectă mediul, fie unui 
viitor Fond de ajustare la schimbările 
climatice, cu scopul expres de a crea 
proiecte de sprijin a inovării și a 
dezvoltării destinate IMM-urilor;

Or. es

Amendamentul 50
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește faptul că coeziunea 
teritorială are un caracter orizontal și, prin 
urmare, politicile Uniunii trebuie să își 
aducă aportul la obținerea acesteia; 
reiterează faptul că acest concept nu se 
limitează la efectele politicii regionale, ci 
se concentrează și asupra coordonării cu 
alte politici ale Uniunii ;

14. reamintește faptul că coeziunea 
teritorială are un caracter orizontal, 
multisectorial, și, prin urmare, politicile 
Uniunii trebuie să își aducă aportul la 
ameliorarea acesteia prin integrarea 
dimensiunii urbane în cadrul acesteia, 
având în vedere faptul că 80 % din 
populația europeană locuiește în orașe și 
că în aceste locuri se înregistrează cele 
mai mari disparități sociale; reiterează 
faptul că acest concept nu se limitează la 
efectele politicii regionale, ci se 
concentrează și asupra coordonării cu alte 
politici ale Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 51
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește faptul că coeziunea 14. reamintește faptul că coeziunea 
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teritorială are un caracter orizontal și, prin 
urmare, politicile Uniunii trebuie să își 
aducă aportul la obținerea acesteia; 
reiterează faptul că acest concept nu se 
limitează la efectele politicii regionale, ci 
se concentrează și asupra coordonării cu 
alte politici ale Uniunii;

teritorială are un caracter orizontal și, prin 
urmare, politicile Uniunii trebuie să își 
aducă aportul la obținerea acesteia; 
reiterează faptul că acest concept nu se 
limitează la efectele politicii regionale, ci 
se concentrează și asupra coordonării cu 
alte politici ale Uniunii cu o dimensiune 
teritorială puternică în vederea folosirii pe 
deplin a potențialului regional și a sporirii 
impactului acestora pe teren; este de 
părere că, pentru a se ajunge la o 
dezvoltare teritorială mai echilibrată în 
cadrul Uniunii Europene, coordonatele 
cheie ale coeziunii teritoriale sunt 
„concentrarea, cooperarea, conectarea”;

Or. en

Amendamentul 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. reamintește faptul că coeziunea 
teritorială are un caracter orizontal și, prin 
urmare, politicile Uniunii trebuie să își 
aducă aportul la obținerea acesteia; 
reiterează faptul că acest concept nu se 
limitează la efectele politicii regionale, ci 
se concentrează și asupra coordonării cu 
alte politici ale Uniunii;

14. reamintește faptul că coeziunea 
teritorială are un caracter orizontal și, prin 
urmare, politicile Uniunii trebuie să își 
aducă aportul la obținerea acesteia; 
reiterează faptul că acest concept nu se 
limitează la efectele politicii regionale, ci 
se concentrează și asupra coordonării cu 
alte politici ale Uniunii; pune accentul pe 
faptului că politicile europene îndreptate 
coerent către o dezvoltare durabilă cu 
rezultate sesizabile la nivelul regiunilor 
reprezintă liantul concret de realizare a 
coeziunii teritoriale în cadrul UE;

Or. ro
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Amendamentul 53
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că este necesar să se 
efectueze îndeaproape o analiză a 
impactului teritorial asupra politicilor 
inovatoare ale UE, pentru a identifica și 
promova cele mai adecvate mijloace de 
susținere a investițiilor locale și regionale 
în inovare la nivel european; reamintește 
nevoia de a ține cont de circumstanțele 
sociale și economice diferite ale celor trei 
tipuri de regiuni (de convergență, tranziție 
și competitivitate), precum și de variațiile 
capacității creative și inovatoare și ale 
spiritului antreprenorial;

Or. es

Amendamentul 54
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități 
identificate;

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, în special în domeniul 
eficienței energetice și al energiei 
regenerabile, precum și definirea câtorva 
priorități inovatoare pe baza obiectivelor 
UE și a necesităților lor și că, prin urmare, 
acest domeniu trebuie să rămână, de 
asemenea, și pe viitor un obiectiv al 
politicii regionale a UE;

Or. de
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Amendamentul 55
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate;

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor identificate în strategiile 
de inovare la nivel regional ale acestora și 
să concentreze resursele UE alocate pe 
aceste priorități identificate; este de părere 
că această capacitate a factorilor de 
decizie politică și întreprinzătorilor de la 
nivel regional de a atrage și de a 
transforma cunoștințele într-un avantaj 
competitiv durabil este esențială pentru 
performanța economică a unei regiuni, 
având, de asemenea, o valoare adăugată 
și pentru regiunile vecine, inclusiv părți 
ale statelor membre învecinate;

Or. en

Amendamentul 56
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15.  subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate;

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate; 
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subliniază de asemenea importanța 
valorificării potențialului specific regional 
ceea ce ar contribui la creșterea 
competitivității lor astfel încât regiunile să 
devină cât mai atractive;

Or. ro

Amendamentul 57
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate;

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că orașele și
regiunile ar trebui să urmărească o 
dezvoltare inteligentă bazată pe progresul 
tehnologic, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate;

Or. en

Amendamentul 58
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate ;

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare, în special în domeniul 
eficienței energetice și al energiei 
regenerabile, pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate;
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Or. fr

Amendamentul 59
Richard Seeber

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate;

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar trebui 
să urmărească o specializare inteligentă și 
durabilă, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate;

Or. de

Amendamentul 60
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile ar 
trebui să urmărească o specializare 
inteligentă și ecologică, prin definirea 
câtorva priorități inovatoare pe baza 
obiectivelor UE și a necesităților lor și să 
concentreze resursele UE alocate pe aceste 
priorități identificate;

15. subliniază necesitatea politicilor 
teritoriale și consideră că regiunile trebuie
să urmărească o specializare inteligentă și 
ecologică, prin definirea câtorva priorități 
inovatoare pe baza obiectivelor UE și a 
necesităților lor și să concentreze resursele 
UE alocate pe aceste priorități identificate;

Or. de
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Amendamentul 61
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. susține propunerea Comitetului 
Regiunilor de a crea o „rețea virtuală de 
creativitate” accesibilă tuturor: 
(întreprinderilor, autorităților locale și 
regionale, autorităților publice centrale, 
sectorului privat și cetățenilor) și care să 
ofere consultanță, asistență și acces la 
capitalul de risc și la servicii tehnice; 
subliniază faptul că o rețea virtuală 
reprezintă un avantaj suplimentar 
datorită faptului că oferă locuitorilor 
insulelor, regiunilor ultraperiferice, 
zonelor rurale, regiunilor montane și 
zonelor slab populate acces mai ușor la 
consultanță de specialitate, educație și 
informare, asistență pentru întreprinderi 
și consiliere financiară;

Or. es

Amendamentul 62
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. recomandă acordarea unei mai 
mari importanțe și alocarea mai multor 
fonduri dimensiunii teritoriale în cadrul 
programelor comunitare de cercetare și 
inovare care urmează să înlocuiască cel 
de-al șaptelea program comunitar și 
inițiativa Europe Innova; consideră că 
acest fapt este esențial pentru asigurarea 
unui impact durabil sporit al măsurilor 
precum Europe Innova și „regiunile 
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cunoașterii” asupra sistemelor regionale 
de cercetare și inovare;

Or. fr

Amendamentul 63
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază faptul că cooperarea 
transnațională reprezintă esența PC7 și PCI 
și că cooperarea teritorială (prin 
intermediul programelor transnaționale, 
interregionale și transfrontaliere) este 
integrată în fondurile structurale; solicită 
Comisiei consolidarea pe viitor a 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană;

16. subliniază faptul că cooperarea 
transnațională reprezintă esența PC7 și PCI 
și că cooperarea teritorială (prin 
intermediul programelor transnaționale, 
interregionale și transfrontaliere) este 
integrată în fondurile structurale; solicită 
Comisiei consolidarea pe viitor a 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană; invită Comisia ca pe viitor să 
consolideze cooperarea teritorială 
europeană prin continua promovare a 
acesteia; invită Comisia să evalueze 
posibilitățile de sporire a cooperării 
teritoriale în domeniul inovării în cazul 
fiecărui obiectiv al politicii de coeziune; 
subliniază faptul că o cunoaștere mai 
bună a rezultatelor PC7 și PCI la nivel 
regional ar facilita coordonarea practică 
dintre politica regională a UE și aceste 
programe; prin urmare, invită Comisia 
Europeană și statele membre să faciliteze 
dezvoltarea și accesibilitatea datelor cu 
privire la acest aspect;

Or. en

Amendamentul 64
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază faptul că în cadrul PC7, 
se acordă sprijin cooperării 
transnaționale sub diferite forme pe 
teritoriul Uniunii Europene și în 
exteriorul acesteia, într-o serie de domenii 
tematice care corespund principalelor 
domenii ale cunoașterii și tehnologiei, în 
care trebuie sprijinită și consolidată 
cercetarea de înaltă calitate, pentru a 
răspunde provocărilor din Europa la nivel 
social, economic, de mediu și industrial;

Or. ro

Amendamentul 65
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită Comisia să analizeze 
impactul măsurilor de simplificare luate 
deja cu privire la gestionarea fondurilor 
structurale în vederea pregătirii viitorului 
cadrul legislativ;

Or. en

Amendamentul 66
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște faptul că atât 
gestionarea comună, cât și cea 
centralizată, necesită reguli specifice, 

eliminat
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subliniind, cu toate acestea, necesitatea 
armonizării regulilor care guvernează 
diversele instrumente; solicită Comisiei 
explorarea posibilităților în acest sens, 
fără a aduce prejudicii competențelor 
statelor membre și ale regiunilor în cadrul 
gestionării comune;

Or. de

Amendamentul 67
Michael Theurer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște faptul că atât 
gestionarea comună, cât și cea centralizată, 
necesită reguli specifice, subliniind, cu 
toate acestea, necesitatea armonizării 
regulilor care guvernează diversele 
instrumente; solicită Comisiei explorarea 
posibilităților în acest sens, fără a aduce 
prejudicii competențelor statelor membre și 
ale regiunilor în cadrul gestionării comune;

17. recunoaște faptul că atât gestionarea 
comună, cât și cea centralizată, necesită 
reguli specifice, subliniind, cu toate 
acestea, necesitatea armonizării regulilor 
care guvernează diversele instrumente; 
solicită Comisiei explorarea posibilităților 
în acest sens, fără a aduce prejudicii 
competențelor statelor membre și ale 
regiunilor în cadrul gestionării comune; 
recunoaște că abordarea descendentă, 
gestionată la nivel central a PC7 și a PCI 
a vizat încurajarea excelenței europene în 
domeniul cercetării și dezvoltării, iar 
abordarea ascendentă, descentralizată a 
politicii de coeziune a avut drept obiectiv 
încurajarea diversității teritoriale și a 
transferului tehnologic regional, fiecare 
dintre acestea avându-și propriile merite; 
solicită, în același timp, promovarea 
punctelor forte ale ambilor piloni de 
susținere, precum și utilizarea sinergiilor; 
subliniază faptul că puterea politicii de 
coeziune constă în furnizarea, pe scară 
largă, a unui sprijin ușor accesibil și a 
accesului îmbunătățit la cercetare, 
transfer de tehnologie și inovare orientată 
către aplicații practice, în special 
întreprinderilor mici și mijlocii;
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Or. de

Amendamentul 68
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște faptul că atât 
gestionarea comună, cât și cea centralizată, 
necesită reguli specifice, subliniind, cu 
toate acestea, necesitatea armonizării 
regulilor care guvernează diversele 
instrumente; solicită Comisiei explorarea 
posibilităților în acest sens, fără a aduce 
prejudicii competențelor statelor membre și 
ale regiunilor în cadrul gestionării comune;

17. recunoaște faptul că atât 
gestionarea comună, cât și cea centralizată, 
necesită reguli specifice, subliniind, cu 
toate acestea, necesitatea armonizării 
regulilor care guvernează diversele 
instrumente; solicită Comisiei explorarea 
posibilităților în acest sens, fără a aduce 
prejudicii competențelor statelor membre și 
ale regiunilor în cadrul gestionării comune,
încurajându-se pluridisciplinaritatea prin 
strategii intersectoriale comune pe 
subiecte de cercetare sau tehnologice care 
să se regăsească în mai multe teme, 
cererile de ofertă comune fiind o formă 
importantă de cooperare inter-tematică;

Or. ro

Amendamentul 69
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. recunoaște faptul că atât 
gestionarea comună, cât și cea centralizată, 
necesită reguli specifice, subliniind, cu 
toate acestea, necesitatea armonizării 
regulilor care guvernează diversele 
instrumente; solicită Comisiei explorarea 
posibilităților în acest sens, fără a aduce 
prejudicii competențelor statelor membre și 

17. recunoaște faptul că atât 
gestionarea comună, cât și cea centralizată, 
necesită reguli specifice, subliniind, cu 
toate acestea, necesitatea armonizării 
regulilor care guvernează diversele 
instrumente; solicită Comisiei explorarea 
posibilităților în acest sens, fără a aduce 
prejudicii competențelor statelor membre și 
ale regiunilor în cadrul gestionării comune; 
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ale regiunilor în cadrul gestionării comune; invită Comisia să simplifice administrarea 
programelor-cadru pentru cercetare și 
inovare (PC7 și PCI) în vederea sporirii 
impactului sinergiilor asupra fondurilor 
structurale;

Or. it

Amendamentul 70
Franz Obermayr

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reiterează apelul său către Comisie 
de a dezvolta criterii de evaluare specifice 
pentru evaluarea proiectelor inovatoare și 
de a avea în vedere posibilitatea 
propunerii unor viitoare stimulente de 
reglementare, în vederea punerii în aplicare 
a măsurilor inovatoare;

18. reiterează apelul său către Comisie 
de a dezvolta criterii de evaluare specifice 
pentru evaluarea proiectelor inovatoare și 
de a elabora și decide asupra unor viitoare 
stimulente de reglementare, în vederea 
punerii în aplicare a măsurilor inovatoare;

Or. de

Amendamentul 71
Francesco De Angelis

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. consideră că există o nevoie clară 
de competențe tehnice sporite la nivel 
regional privind finanțarea, procedurile 
administrative și financiare, gestionarea 
fondurilor și ingineria financiară; invită
Comisia să analizeze posibilitatea de a 
furniza în continuare sprijin de 
specialitate și de a asigura o colaborare 
mai strânsă între Rețeaua întreprinderilor 
europene și autoritățile de gestionare a 
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fondurilor structurale;

Or. it

Amendamentul 72
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. insistă asupra importanței de a 
ține cont de oportunitățile egale în 
momentul evaluării eligibilității 
proiectelor și stabilirii accesului la 
finanțarea din fondurile structurale și alte 
instrumente comunitare;

Or. es

Amendamentul 73
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că infrastructurile mari 
de inovare cofinanțate de fondurile 
structurale ar trebui să fie evaluate la un 
nivel mai înalt de către un consiliu 
internațional de evaluare inter pares, 
acest lucru având un efect pozitiv asupra 
cheltuirii eficiente a fondurilor 
structurale alocate;

Or. en
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Amendamentul 74
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Paragraful 19b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. reamintește faptul că mecanismele 
informale care guvernează coeziunea 
teritorială și planificarea spațiului în 
cadrul Consiliului trebuie înlocuite cu 
structuri mai formale; consideră că 
această dezvoltare, împreună cu crearea 
și consolidarea structurilor integrate, va 
duce la o mai bună coordonare a 
politicilor; 

Or. en


