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Amendamentul 1
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

-1. subliniază importanța cercetării și 
dezvoltării pentru a răspunde provocărilor 
majore cărora trebuie să le facă față 
Uniunea Europeană, îndeosebi în cadrul 
Strategiei UE 2020; reamintește că 
politica de coeziune contribuie în mod 
substanțial la finanțarea activităților de 
cercetare și dezvoltare la nivel regional;

Or. fr

Amendamentul 2
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

(1) sprijină propunerile Comisiei privind 
simplificarea formalităților administrative
ale programelor-cadru de cercetare, în 
special introducerea progresivă a unei 
finanțări bazate pe rezultate;

(1) salută propunerile Comisiei privind 
simplificarea formalităților administrative
legate de modalitățile complexe și 
costisitoare de ofertare și de executare a
programelor-cadru de cercetare;

Or. de

Amendamentul 3
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

(1) sprijină propunerile Comisiei privind (1) sprijină propunerile Comisiei privind 
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simplificarea formalităților administrative 
ale programelor-cadru de cercetare, în 
special introducerea progresivă a unei 
finanțări bazate pe rezultate;

simplificarea formalităților administrative 
ale programelor-cadru de cercetare, în 
special introducerea progresivă a unei 
finanțări bazate pe rezultate și a unor 
elemente forfetare pentru personalul 
proiectului vizat;

Or. fr

Amendamentul 4
Evgeni Kirilov

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

(1) sprijină propunerile Comisiei privind 
simplificarea formalităților administrative 
ale programelor-cadru de cercetare, în 
special introducerea progresivă a unei 
finanțări bazate pe rezultate;

(1) sprijină propunerile Comisiei privind 
simplificarea formalităților administrative 
ale programelor-cadru de cercetare, în 
special introducerea progresivă a unei 
finanțări bazate pe rezultate; reamintește 
că excelența proiectelor trebuie să 
primeze asupra acoperirii tematice și 
propune o revizuire a așa-numitei reguli 
„un proiect pentru fiecare temă”, aplicată 
în numeroase apeluri pentru propuneri 
din cadrul celui de-al  7-lea program-
cadru pentru a permite unui număr cât 
mai mare de regiuni ale Uniunii să 
beneficieze de posibilitățile de cofinanțare 
în temeiul celui de-al 7-lea program-
cadru;

Or. en

Amendamentul 5
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiect de aviz Amendamentul

(1a) salută propunerea de introducere a 
unui ajutor pentru cercetare axat pe 
obținerea de rezultate pentru o selecție de 
proiecte adecvate;  subliniază totuși că, 
din cauza imprevizibilității inerente 
cercetării, anumite proiecte al căror 
rezultat este greu de stabilit la o primă 
vedere creează, la rândul lor, o valoare 
adăugată;  

Or. de

Amendamentul 6
Evgeni Kirilov

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(1a) reamintește că obiectivul primordial 
al celui de-al 7-lea program-cadru pentru 
cercetare este de a conferi Uniunii 
Europene și regiunilor sale rolul de lider 
mondial în domeniul științei, al 
tehnologiilor și al sectoarelor industriale 
bazate pe inovare; salută, în acest context, 
reducerea anticipată a termenului mediu 
necesar acordării subvențiilor pentru 
propunerile selectate și încurajează 
introducerea unei abordări tematice mai 
flexibile bazate pe principiul „de la bază 
spre vârf” cu scopul de a accelera 
procesul de punere în practică a ideilor 
novatoare;

Or. en
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Amendamentul 7
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiect de aviz Amendamentul

(2) salută reflecția actuală a instituțiilor 
europene asupra simplificării necesare a 
politicii de dezvoltare regională, cu scopul 
sporirii transparenței și a eficacității și al 
întăririi securității juridice pentru 
beneficiari; consideră că bunele practici 
rezultate din acest proces pot fi utile 
simplificării implementării celui de-al 7-lea 
PCCD;

(2) salută reflecția actuală a instituțiilor 
europene asupra simplificării necesare a 
politicii de dezvoltare regională, cu scopul 
sporirii transparenței, accesibilității pentru 
toți participanții cu resurse financiare 
scăzute și a eficacității și al întăririi 
securității juridice pentru beneficiari;
consideră că bunele practici rezultate din 
acest proces pot fi utile simplificării 
implementării celui de-al 7-lea PCCD;

Or. fr

Amendamentul 8
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(2a) subliniază că accesul beneficiarilor 
la proiecte în domeniile cercetării și 
inovării necesită o importantă capacitate 
tehnică și o bună cunoaștere a 
procedurilor administrative și financiare 
și că posibilii beneficiari cu o structură 
redusă întâmpină, prin urmare, dificultăți 
considerabile în a accede la aceste 
proiecte;  în consecință, se constată o 
importantă concentrare spațială a 
activităților de inovare în nuclee (clustere) 
economice și în marile regiuni ale 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 9
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(2a) reamintește că povara administrativă 
constituie deseori principalul obstacol în 
calea promovării cercetării și a inovării, 
în special pentru candidații având o 
structură redusă, precum IMM-urile și 
micile institute de cercetare situate în 
regiunile periferice;

Or. en

Amendamentul 10
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

(3) este de părere că diferitele instrumente 
ale Uniunii Europene destinate coeziunii, 
cercetării și inovării ar trebui puse în
aplicare într-un mod integrat, din motive de 
eficiență; subliniază, așadar, necesitatea 
căutării de sinergii între aceste instrumente;

(3) este de părere că diferitele instrumente 
ale Uniunii Europene destinate coeziunii, 
cercetării și inovării ar trebui puse în 
aplicare într-un mod integrat, din motive de 
eficiență; subliniază necesitatea căutării de 
sinergii între aceste instrumente și a 
înlăturării obstacolelor din calea acestor 
sinergii;

Or. nl

Amendamentul 11
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiect de aviz Amendamentul

(3) este de părere că diferitele instrumente 
ale Uniunii Europene destinate coeziunii, 
cercetării și inovării ar trebui puse în 
aplicare într-un mod integrat, din motive de 
eficiență; subliniază, așadar, necesitatea 
căutării de sinergii între aceste instrumente;

(3) este de părere că diferitele instrumente 
ale Uniunii Europene destinate coeziunii, 
cercetării și inovării ar trebui puse în 
aplicare într-un mod integrat, din motive de 
eficiență; subliniază, așadar, necesitatea 
căutării de sinergii între aceste instrumente
prin armonizarea, în special, a regulilor 
de audit și de eligibilitate a costurilor în 
vederea simplificării implementării de 
către beneficiari;

Or. fr

Amendamentul 12
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

(4) consideră că nivelul regional este
nivelul cel mai bine adaptat pentru 
stimularea cercetării și inovării, datorită 
proximității dintre universități, organisme 
publice de cercetare, marile întreprinderi, 
IMM-uri și autoritățile publice regionale, 
în special în sânul „clusterelor”;

(4) consideră că nivelul regional este un 
nivel perfect pentru stimularea cercetării și 
inovării, datorită proximității dintre 
universități, organisme publice de 
cercetare, marile întreprinderi, IMM-uri și 
autoritățile publice regionale, în special în 
sânul „clusterelor”;

Or. nl

Amendamentul 13
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

(4) consideră că nivelul regional este 
nivelul cel mai bine adaptat pentru 

(4) consideră că nivelul regional este 
nivelul cel mai bine adaptat pentru 
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stimularea cercetării și inovării, datorită 
proximității dintre universități, organisme 
publice de cercetare, marile întreprinderi, 
IMM-uri și autoritățile publice regionale, 
în special în sânul „clusterelor”;

stimularea cercetării și inovării, datorită 
proximității dintre universități, organisme 
publice de cercetare, marile întreprinderi, 
IMM-uri și autoritățile publice regionale, 
pentru a sprijini dezvoltarea inovării în 
cartierele defavorizate ale orașelor 
europene și pentru a reduce disparitățile 
sociale și teritoriale;

Or. fr

Amendamentul 14
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

(4) consideră că nivelul regional este 
nivelul cel mai bine adaptat pentru 
stimularea cercetării și inovării, datorită 
proximității dintre universități, organisme 
publice de cercetare, marile întreprinderi, 
IMM-uri și autoritățile publice regionale, 
în special în sânul „clusterelor”;

(4) consideră că nivelul regional este 
nivelul cel mai bine adaptat pentru 
stimularea cercetării și inovării, datorită 
proximității dintre universități, organisme 
publice de cercetare, marile întreprinderi, 
IMM-uri și autoritățile publice regionale, 
în special în sânul „clusterelor”; cu toate 
acestea, încurajează diferitele niveluri 
(regional, național și comunitar) să-și 
coordoneze mai bine eforturile în cadrul 
unei programări la nivel european a 
activităților de cercetare și dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 15
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

(4) consideră că nivelul regional este 
nivelul cel mai bine adaptat pentru 

(4) consideră că nivelul regional este 
nivelul cel mai bine adaptat pentru 
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stimularea cercetării și inovării, datorită 
proximității dintre universități, organisme 
publice de cercetare, marile întreprinderi, 
IMM-uri și autoritățile publice regionale, 
în special în sânul „clusterelor”;

stimularea cercetării și inovării, datorită 
proximității dintre universități, organisme 
publice de cercetare, marile întreprinderi, 
IMM-uri și autoritățile publice regionale și 
locale, în special în sânul „clusterelor”;

Or. cs

Amendamentul 16
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(4a) reamintește că întreprinderile mici și 
mijlocii reprezintă circa 90% din totalul 
întreprinderilor europene și că 
internaționalizarea sistemelor de piață ar 
trebui însoțită de o promovare fermă, în 
cadrul acestora, a unor procese novatoare 
și a unor tehnologii avansate; subliniază 
necesitatea garantării participării depline 
și efective a IMM-urilor la utilizarea 
resurselor;

Or. it

Amendamentul 17
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendamentul

(5) reamintește că cel de-al 7-lea PCCD, ca 
și în cazul politicii de dezvoltare regională, 
se bazează pe principiile parteneriatului și 
ale cofinanțării; își afirmă angajamentul 
față de aceste principii de bună gestionare 
și solicită să fie păstrate în ciuda limitării 
cheltuielilor publice datorate crizei 

(5) reamintește că cel de-al 7-lea PCCD, ca 
și în cazul politicii de dezvoltare regională, 
se bazează pe principiile parteneriatului, cu 
participarea cercetătorilor, a ONG-urilor
și a cetățenilor europeni, și ale 
cofinanțării; își afirmă angajamentul față 
de aceste principii de bună gestionare și 
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economice; solicită să fie păstrate în ciuda limitării 
cheltuielilor publice datorate crizei 
economice;

Or. fr

Amendamentul 18
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(5a) subliniază că, în ceea ce privește 
subvențiile acordate în cadrul Fondului 
de coeziune, al Fondurilor structurale și 
al programelor de finanțare a cercetării, 
statisticile de audit trebuie interpretate și 
aplicate cu multă precauție;  o neregulă 
comunicată nu este, în majoritatea 
cazurilor, o posibilă fraudă, adică un act 
intenționat; constată că, din acest motiv, 
dispozițiile trebuie să poată fi interpretate 
fără ambiguitate pentru a evita 
rambursările nejustificate, în interesul 
regiunilor și al cercetătorilor; 

Or. de

Amendamentul 19
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării se axează pe proiecte de 
excelență și de mare amploare, susceptibile 
să aibă un impact concret asupra activității 
economice și asupra creării de locuri de 

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării se axează pe proiecte de 
excelență și de mare amploare, susceptibile 
să aibă un impact concret asupra activității 
economice și asupra creării de locuri de 
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muncă; declară că dinamismul proiectelor 
de excelență are efecte pozitive asupra 
ansamblului teritoriilor Uniunii Europene 
și completează într-o manieră eficace 
dimensiunea teritorială a instrumentelor 
politicii de coeziune.

muncă; consideră că reorientarea 
efortului de cercetare presupune ca 
sprijinul pentru cercetare să nu se mai 
axeze doar pe dezvoltarea economică, 
astfel încât dimensiunea de mediu și cea 
socială să fie integrate în elaborarea 
politicilor de cercetare și să se promoveze 
diseminarea cât mai amplă a 
cunoștințelor, valorificarea în comun a 
culturii științifice și schimburile între 
cercetători și cetățeni; consideră necesară 
consolidarea legăturii dintre inovare și 
integrare socială pentru a răspunde în 
mod direct nevoilor societăților, în special 
în materie de sănătate și alimentație, dar 
și în materie de economisire a energiei și 
energii regenerabile;

Or. fr

Amendamentul 20
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării se axează pe proiecte de 
excelență și de mare amploare, susceptibile 
să aibă un impact concret asupra activității 
economice și asupra creării de locuri de 
muncă; declară că dinamismul proiectelor 
de excelență are efecte pozitive asupra 
ansamblului teritoriilor Uniunii Europene 
și completează într-o manieră eficace 
dimensiunea teritorială a instrumentelor 
politicii de coeziune.

(6) reamintește că ce-l de-al 7-lea PCCD
se axează pe proiecte de excelență și de 
mare amploare, susceptibile să aibă un 
impact concret asupra activității economice 
și asupra creării de locuri de muncă;
declară că dinamismul proiectelor de 
excelență are efecte pozitive asupra 
ansamblului teritoriilor Uniunii Europene, 
indiferent de actualul lor nivel de 
dezvoltare științifică, și completează într-o 
manieră eficace dimensiunea teritorială a 
instrumentelor politicii de coeziune
urmărind atât o dezvoltare echilibrată, cât 
și competitivitatea.

Or. fr
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Amendamentul 21
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării se axează pe proiecte de 
excelență și de mare amploare, susceptibile 
să aibă un impact concret asupra activității 
economice și asupra creării de locuri de 
muncă; declară că dinamismul proiectelor 
de excelență are efecte pozitive asupra
ansamblului teritoriilor Uniunii Europene 
și completează într-o manieră eficace
dimensiunea teritorială a instrumentelor 
politicii de coeziune.

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării se axează pe proiecte de 
excelență și de mare amploare, susceptibile 
să aibă un impact concret asupra activității 
economice, a inovării în domeniul 
planificării producției și a asigurării unui 
viitor pentru o producție cu valoare 
adăugată ridicată și, pornind de la aceste 
premise, asupra creării de locuri de muncă
și a îmbunătățirii capacității 
concurențiale a Uniunii Europene la nivel 
mondial; declară că dinamismul 
proiectelor de excelență are efecte pozitive 
asupra ansamblului teritoriilor Uniunii 
Europene și completează într-o manieră 
eficace obiectivul fundamental al
instrumentelor politicii de coeziune, și 
anume convergența.

Or. cs

Amendamentul 22
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării se axează pe proiecte de 
excelență și de mare amploare, susceptibile 
să aibă un impact concret asupra activității 
economice și asupra creării de locuri de 
muncă; declară că dinamismul proiectelor 
de excelență are efecte pozitive asupra 

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării se axează pe proiecte de 
excelență și de mare amploare, susceptibile 
să aibă un impact concret asupra activității 
economice și asupra creării de locuri de 
muncă; declară că dinamismul proiectelor 
de excelență are efecte teritoriale mai 
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ansamblului teritoriilor Uniunii Europene
și completează într-o manieră eficace 
dimensiunea teritorială a instrumentelor
politicii de coeziune.

importante asupra ansamblului teritoriilor 
Uniunii Europene atunci când se creează o 
sinergie datorită creditelor alocate
politicii regionale; consideră că ar trebui 
în special să se elimine obstacolele din 
calea acestei sinergii.

Or. nl

Amendamentul 23
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării se axează pe proiecte de
excelență și de mare amploare, susceptibile 
să aibă un impact concret asupra activității 
economice și asupra creării de locuri de 
muncă; declară că dinamismul proiectelor 
de excelență are efecte pozitive asupra 
ansamblului teritoriilor Uniunii Europene 
și completează într-o manieră eficace 
dimensiunea teritorială a instrumentelor 
politicii de coeziune.

(6) reamintește că instrumentele Uniunii 
Europene destinate stimulării cercetării și 
dezvoltării ar trebui să se axeze, de 
asemenea, dar nu în mod exclusiv, pe 
proiecte de mare amploare, dar subliniază 
totodată că ar trebui să se acorde atenție 
și proiectelor de mai mică importanță,
susceptibile, la rândul lor, să aibă un 
impact concret asupra activității economice 
și asupra creării de locuri de muncă;
declară că dinamismul proiectelor de 
excelență are efecte pozitive asupra 
ansamblului teritoriilor Uniunii Europene 
și completează într-o manieră eficace 
dimensiunea teritorială a instrumentelor 
politicii de coeziune.

Or. de

Amendamentul 24
Lena Kolarska-Bobińska

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiect de aviz Amendamentul

(6a) solicită Comisiei să publice o analiză 
privind nivelurile de participare ale 
diferitelor state membre la cel de-al 7-lea 
program-cadru și să ia în considerare 
concluziile care se impun pentru a 
garanta o dezvoltare echilibrată a 
cercetării în toate statele membre în 
cadrul celui de-al 8-lea program-cadru.

Or. en

Amendamentul 25
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(6a) subliniază că accentuarea 
disparităților regionale în materie de 
potențial de cercetare și dezvoltare 
reprezintă o problemă care ar trebui 
abordată nu doar în cadrul politicii de 
coeziune, dar și în cel al politicii de 
cercetare și inovare propriu-zise.

Or. en

Amendamentul 26
Karin Kadenbach

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(6a) subliniază că, pentru regiuni, în 
calitatea lor de poli de cercetare, nu doar 
cercetarea aplicată, axată în principal pe 
avantajele economice, trebuie să joace un 
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rol esențial; subliniază, în egală măsură, 
importanța cercetării fundamentale, care, 
într-adevăr, nu produce adesea decât 
rezultate pe termen lung, dar constituie 
totuși baza cercetării aplicate.

Or. de

Amendamentul 27
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(6a) solicită definirea unor indicatori care 
să permită evaluarea îmbunătățirii 
sperate în ceea ce privește bunăstarea 
socială și impactul ecologic al proiectelor 
novatoare depuse;

Or. fr

Amendamentul 28
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(6b) solicită pentru viitoarea perioadă de 
programare o creștere semnificativă a 
cuantumurilor bugetelor alocate 
cercetării în domeniile incluziunii sociale, 
îndeosebi pentru științele umaniste și 
sociale, și dezvoltării durabile, îndeosebi 
în materie de economisire a energiei, 
energii regenerabile și îmbunătățire a 
performanțelor energetice a clădirilor, 
precum și în materie de biodiversitate.

Or. fr
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Amendamentul 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(6a) consideră că ar trebui încurajate 
schimburile profesionale, fără a promova 
exodul de materie cenușie din Uniune 
spre alte părți ale lumii și, la nivelul 
Uniunii însăși, dinspre țările cele mai 
sărace spre țările cele mai bogate, ceea ce 
ar contraveni politicii de coeziune 
europeană; 

Or. en

Amendamentul 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(6b) invită Comisia și statele membre să 
instituie adoptarea sistematică de măsuri 
destinate promovării unui raport mai 
echilibrat între activitatea profesională și 
cea de cercetare pentru cercetători și 
preconizează îmbunătățirea formării de-a 
lungul carierei cercetătorilor pentru a le 
spori capacitatea de inserție profesională 
și șansele de promovare; 

Or. en
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Amendamentul 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

(6c) subliniază necesitatea definirii celor 
mai bune practici în materie de cooperare 
între mediul academic și cel al industriei 
în vederea elaborării unor orientări 
comune; precum și necesitatea 
îmbunătățirii relațiilor dintre universitate 
și industrie în vederea creșterii capacității 
de inserție profesională și a capacității de 
concretizare a rezultatelor activității de 
cercetare. 

Or. en


