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Amendamentul 1
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare; solicită 
Comisiei să precizeze cum s-ar putea 
realiza în mod concret acest lucru;

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare; solicită 
Comisiei să asigure complementaritatea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 2
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare; solicită 
Comisiei să precizeze cum s-ar putea 
realiza în mod concret acest lucru;

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare, în 
vederea consolidării ciclurilor europene 
ale inovării; solicită Comisiei să precizeze 
cum s-ar putea realiza în mod concret acest 
lucru; solicită statelor membre să acorde 
atenție punerii în aplicare a acestor 
politici la nivel regional și național, 
îndeosebi în cazul în care 
responsabilitățile pentru diferitele fonduri 
revin unor ministere și autorități 
naționale distincte, în scopul sporirii 
complementarității dintre programe;

Or. en
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Amendamentul 3
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare; solicită 
Comisiei să precizeze cum s-ar putea 
realiza în mod concret acest lucru;

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare, 
reamintește că această acțiune 
coordonată va trebui să aibă drept 
obiectiv o intensificare a implicării 
autorităților regionale și locale în 
conceperea și punerea în aplicare a 
acestor politici, precum și o mai bună 
adaptare a priorităților în funcție de 
necesitățile specifice fiecărei regiuni; 
solicită Comisiei să precizeze cum s-ar 
putea realiza în mod concret acest lucru;

Or. es

Amendamentul 4
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare; solicită 
Comisiei să precizeze cum s-ar putea 
realiza în mod concret acest lucru;

1. subliniază importanța politicii de 
coeziune în dezvoltarea cercetării și a 
inovării în regiuni; consideră că este 
nevoie de o coordonare mai strânsă între 
viitorul „cadru strategic comun” de politică 
regională și viitoarea „strategie comună” 
privind programele de cercetare și inovare; 
solicită Comisiei să precizeze cum s-ar 
putea realiza în mod concret acest lucru;
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Or. lt

Amendamentul 5
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare; solicită 
Comisiei să precizeze cum s-ar putea 
realiza în mod concret acest lucru;

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare, în 
conformitate cu principiile și obiectivele 
strategiei Europa 2020 și inițiativa 
emblematică „O Europă a inovării”; 
solicită Comisiei să precizeze cum s-ar 
putea realiza în mod concret acest lucru;

Or. pt

Amendamentul 6
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă între viitorul „cadru 
strategic comun” de politică regională și 
viitoarea „strategie comună” privind 
programele de cercetare și inovare; solicită 
Comisiei să precizeze cum s-ar putea 
realiza în mod concret acest lucru;

1. subliniază faptul că este nevoie de o 
coordonare mai strânsă și de a crea 
sinergii între viitorul „cadru strategic 
comun” de politică regională și viitoarea 
„strategie comună” privind programele de 
cercetare și inovare; solicită Comisiei să 
precizeze cum s-ar putea realiza în mod 
concret acest lucru;

Or. fr
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Amendamentul 7
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că importanța finanțării 
inovării, cercetării și spiritului 
antreprenorial în cadrul politicii 
regionale a crescut în mod întemeiat de-a 
lungul deceniilor; constată că, în actuala 
perioadă de programare, s-au cheltuit 
aproximativ 25 % din totalitatea 
fondurilor structurale pentru acest ajutor 
și consideră că, având în vedere 
obiectivele UE 2020, acest procent ar 
trebui, în orice caz, menținut, o politică 
regională puternică și bine finanțată fiind 
o condiție fundamentală în această 
privință; consideră că, în plus, regiunile 
trebuie să depună toate eforturile pentru a 
realiza un transfer de fonduri mai eficient 
către regiuni;

Or. de

Amendamentul 8
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește, în acest sens, potențialul 
politicii regionale de a genera sinergii, 
care să garanteze reușita politicilor 
generale de inovare;

Or. es
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Amendamentul 9
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că în perioade cu resurse 
financiare limitate este decisivă alocarea 
prudentă a fondurilor către priorități 
regionale, selectate în mod inteligent, 
pentru a atinge astfel o masă critică;

Or. de

Amendamentul 10
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat;

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru toate regiunile obiective, 
ceea ce trebuie să se reflecte și în bugetul 
alocat; cu toate acestea, reamintește că 
doar stabilirea unor obiective de creștere 
a sumelor alocate cercetării, dezvoltării și 
inovării nu va duce la obținerea de 
rezultate, dacă aceste măsuri nu sunt 
însoțite de o dezvoltare structurală, de 
ansamblu, a societăților;

Or. en

Amendamentul 11
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat;

2. reamintește că cercetarea și inovarea 
sunt factori motori esențiali pentru ca 
Europa să facă față provocărilor și să-și 
mențină și întărească poziția competitivă 
în contextul globalizării, solicită, în cadrul 
viitoarei coordonări a politicii de coeziune 
cu strategia UE 2020, ca prioritatea 
„inovare” să devină obligatorie pentru 
regiuni, ceea ce trebuie să se reflecte și în 
bugetul alocat;

Or. ro

Amendamentul 12
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat;

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat, 
subliniază faptul că provocarea principală 
pentru Uniunea Europeană, statele 
membre și regiuni este de a crea sinergii 
între diferitele instrumente de finanțare în 
materie de cercetare și inovare din 
sectorul public și privat în vederea 
susținerii inovărilor societale bazate pe 
parteneriat public-privat-indivizi (public-
private-people), în vederea atingerii 
obiectivelor strategiei UE 2020;

Or. ro

Amendamentul 13
Juozas Imbrasas
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat;

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat;
consideră că aceasta este modalitatea de 
realizare a obiectivelor de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii ale strategiei Europa 2020, 
care se bucură de un sprijin larg, bazate 
pe cercetare și inovare, ca factori motori 
esențiali ai prosperității sociale și 
economice și ai durabilității mediului;

Or. lt

Amendamentul 14
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat;

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare”, printre altele, să 
devină obligatorie pentru regiuni, ceea ce 
trebuie să se reflecte și în bugetul alocat;

Or. en

Amendamentul 15
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat;

2. solicită, în cadrul viitoarei coordonări a 
politicii de coeziune cu strategia UE 2020, 
ca prioritatea „inovare” să devină 
obligatorie pentru regiuni, ceea ce trebuie 
să se reflecte și în bugetul alocat la toate 
nivelurile;

Or. ro

Amendamentul 16
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei Europene să 
propună ca alternativă stimulente 
suplimentare pentru utilizarea fondurilor 
structurale în domeniul inovării;

Or. de

Amendamentul 17
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

2a. consideră că regiunile ar trebui să 
acționeze ca un teren de testare pentru 
activitatea Institutului European de 
Inovare și Tehnologie și a „laboratoarelor 
vii” și că autoritățile locale și regionale ar 
trebui, prin urmare, să investească mai 
mult în dezvoltarea regională și să joace 
un rol activ în punerea în aplicare a 
politicii în materie de știință, tehnologie și 
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inovare;

Or. lt

Amendamentul 18
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice 
între regiuni;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; solicită regiunilor să 
precizeze în cadrul strategiei personalizate 
modul concret în care posibilele sinergii 
între fondurile structurale și programele 
de cercetare și inovare viitoare ar trebui 
utilizate în beneficiul regiunilor;

Or. de

Amendamentul 19
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”, care să implice toate părțile 
implicate și să poată contribui la crearea 
de poli regionali de excelență; subliniază 
necesitatea optimizării cooperării teritoriale 
în sensul unei complementarități mai 
puternice între regiuni, cu scopul de a 
stimula competitivitatea internațională;
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Or. pt

Amendamentul 20
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; solicită Comisiei ca, în acest 
scop, să dezvolte gradul de coordonare a 
programelor și a fondurilor de cercetare 
din cadrul UE, precum și a fondurilor 
structurale și de coeziune; subliniază 
necesitatea optimizării cooperării teritoriale 
în sensul unei complementarități mai 
puternice între regiuni;

Or. es

Amendamentul 21
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, bazate pe competențele și resursele 
regionale, conform principiului 
„specializării inteligente”; subliniază 
necesitatea optimizării cooperării teritoriale 
în sensul unei complementarități mai 
puternice între regiuni;

Or. en
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Amendamentul 22
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni, susține abordarea de jos în sus în 
domeniul inovării la nivel local; 
subliniază necesitatea dezvoltării 
parteneriatelor între nivelul local și 
regional și centrele de cercetare și în 
vederea identificării soluțiilor fezabile de 
dezvoltare; consideră că autoritățile locale 
și regionale ar trebui încurajate în 
direcția inovării, inclusiv prin inițiative de 
genul "Regions of Knowledge","Living 
Labs" and "Smart Cities";

Or. ro

Amendamentul 23
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni; consideră că cercetarea și 
inovarea ar trebui să fie mai bine 
conectate, că UE trebuie să se îndepărteze 
de abordările tradiționale 
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compartimentalizate și să se concentreze 
mai mult asupra provocărilor și a 
rezultatelor care trebuie obținute, printr-o 
mai bună legătură între finanțarea 
cercetării și inovării și obiectivele noastre 
strategice, și că dezvoltarea unui set 
simplificat de instrumente și norme, 
lăsând totodată loc pentru flexibilitate, 
este de asemenea esențială;

Or. lt

Amendamentul 24
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni, solicita statelor membre să 
susțină acest demers al regiunilor și să
creeze cadrul necesar pentru ca astfel de 
strategii să poată fi realizate;

Or. ro

Amendamentul 25
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
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inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni;

inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni, în această privință, solicită o mai 
bună articulare și coordonare a 
autorităților locale, regionale, naționale și 
europene;

Or. en

Amendamentul 26
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni;

3. solicită regiunilor să dezvolte strategii în 
domeniul inovării adaptate specificului 
local, conform principiului „specializării 
inteligente”; subliniază necesitatea 
optimizării cooperării teritoriale în sensul 
unei complementarități mai puternice între 
regiuni și în cadrul criteriilor de 
durabilitate ecologică;

Or. it

Amendamentul 27
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recomandă, în același timp, regiunilor 
să analizeze cu onestitate în special 
punctele forte și punctele slabe și să 
stabilească obiective realiste, pentru a 
extinde actualele puncte forte (avantajul 
comparativ) și a crea astfel grupuri 
competitive, puternice la nivel 
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internațional, pe de o parte, și pentru a 
stimula procesul de recuperare a 
decalajelor față de alte regiuni, pe de altă 
parte, în vederea consolidării economiei 
regionale;

Or. de

Amendamentul 28
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o participare 
interguvernamentală mai puternică în 
cadrul măsurilor de programare comună 
și în cadrul Interreg III B, ceea ce 
consolidează cooperarea în domeniul 
cercetării, dezvoltării și inovării în 
Europa, având de asemenea drept scop 
creșterea participării și o mai bună 
implicare a noilor state membre în toate 
programele europene de cercetare;

Or. en

Amendamentul 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 3а (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3а. consideră că programele de cercetare
științifică și inovare au adus contribuții 
semnificative la politica de coeziune și 
subliniază faptul că oportunitățile de
cooperare transfrontalieră în acest 
domeniu ar trebui să fie dezvoltate în 
continuare; subliniază faptul că, la nivel
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macroregional, cooperarea poate fi 
folosită pentru soluții științifice, 
tehnologice și inovatoare comune pentru 
probleme regionale comune;

Or. bg

Amendamentul 30
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază însă că, pe lângă interesul 
creșterii economice în fiecare regiune, UE 
în ansamblu ar trebui privită în același 
timp ca un spațiu al inovării, ceea ce 
înseamnă că regiunile ar trebui să fie 
complementare; solicită, prin urmare, 
regiunilor să coopereze strâns la 
elaborarea propriilor strategii de 
cercetare și inovare; salută, în acest 
context, asistența oferită de Comisia 
Europeană, care ar trebui să ofere 
regiunilor informații valoroase și să 
asigure calitatea ridicată a strategiilor, 
fără a pune în discuție principiul 
subsidiarității; 

Or. de

Amendamentul 31
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că o condiție de bază pentru 
o strategie integrată care să stimuleze 
sinergiile este cunoașterea tuturor 
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posibilităților de finanțare de către 
autoritățile implicate; reamintește faptul 
că aceste modalități de furnizare de 
informații sunt, de asemenea, finanțate 
din fondurile structurale;

Or. de

Amendamentul 32
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să 
poată adopta procedee inovatoare;

4. reamintește faptul că inovarea trebuie 
înțeleasă în sens larg și că apare mai ales 
la interfața cu practica, referindu-se atât la 
produse, procedee și servicii, cât și la 
sisteme sau structuri organizatorice; prin 
urmare, recomandă, ca o completare 
necesară excelenței în cercetare orientate 
tehnologic, canalizarea cu predilecție a 
ajutoarelor regionale către crearea 
excelenței regionale, în special în 
universități și centre de cercetare, pe de o 
parte, și către finanțarea aplicațiilor, pe de 
altă parte, adică sprijinirea 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor, 
de a crea capacitatea de a aduce pe piață 
inovații în materie de produse, servicii și 
procedee, și de a promova transferul de 
tehnologie și schimbul de cunoștințe;

Or. de

Amendamentul 33
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare;

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales în momentul apropierii de piață; prin 
urmare, recomandă, ca o completare 
necesară a excelenței în cercetare, 
canalizarea cu predilecție a ajutoarelor 
regionale și către finanțarea aplicațiilor, în 
contextul creării unui echilibru cu 
cercetarea de bază, toate acestea pentru ca 
întreprinderile să poată stimula și adopta 
procedee inovatoare;

Or. es

Amendamentul 34
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare;

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica, dat fiind că 
19/20 din inovări se datorează 
interacțiunii (inovația bazată pe cerere și 
utilizator, DUI); în acest sens, evidențiază 
nevoia crescută de rețele și conexiuni 
pentru inovare, dat fiind că acestea 
consolidează importanța sistemelor de 
inovare regionale; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare;

Or. en
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Amendamentul 35
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare;

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare, recunoaște 
diferența dintre cunoștințele cele mai 
recente în materie de cercetare și punerea 
lor în practică in teren și face apel la 
măsuri concrete ale instrumentelor de 
politică regională care să transforme 
rezultatele cercetării în inovare, ce pot fi 
adaptate la nivel local și regional și cu 
aplicare în întreaga Europă;

Or. ro

Amendamentul 36
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare;

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare, susține 
dezvoltarea inovării în domenii care au o 
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aplicabilitate practică, în folosul 
comunității;

Or. ro

Amendamentul 37
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare;

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare; consideră, de 
asemenea, că este oportună dezvoltarea 
unui număr din ce în ce mai mare de 
proiecte pilot pe scară largă;

Or. it

Amendamentul 38
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile, și în 
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adopta procedee inovatoare; special IMM-urile, să poată adopta 
procedee inovatoare;

Or. es

Amendamentul 39
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica; prin urmare, 
recomandă, ca o completare necesară a 
excelenței în cercetare, canalizarea cu 
predilecție a ajutoarelor regionale către 
finanțarea aplicațiilor, fără să împiedice 
prin aceasta consolidarea capacităților de 
cercetare, pentru ca întreprinderile să poată 
adopta procedee inovatoare;

4. reamintește faptul că inovarea apare mai 
ales la interfața cu practica și piața; prin 
urmare, recomandă, ca o completare 
necesară a excelenței în cercetare, 
canalizarea cu predilecție a ajutoarelor 
regionale către finanțarea aplicațiilor, fără 
să împiedice prin aceasta consolidarea 
capacităților de cercetare, pentru ca 
întreprinderile să poată adopta procedee 
inovatoare;

Or. pt

Amendamentul 40
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. dorește elaborarea unui plan de 
acțiune pentru „scara excelenței”, în 
vederea creării infrastructurilor de 
cercetare pe baza fondului de coeziune și 
a FEDR, pentru a stimula participarea 
acestor țări la următorul cadrul comun de 
programare pentru cercetare și inovare; 

Or. en
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Amendamentul 41
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 4а (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4а. subliniază necesitatea unei coerențe 
mai mari în finanțarea proiectelor de 
cercetare științifică și de inovare, precum 
și ca finanțarea ulterioară să difuzeze 
rezultatele unor astfel de proiecte și să le 
introducă pe piață; în acest context, 
consideră că este foarte important să 
existe o cooperare mai strânsă între 
programele individuale europene și 
naționale și fondurile structurale;

Or. bg

Amendamentul 42
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea elaborării unui 
concept de scară de excelență și faptul că 
necesitatea îmbunătățirii creării de rețele 
regionale între institutele de cercetare, 
universități, IMM-uri și alți actori 
importanți trebuie să fie parte a acestui 
concept, în vederea creării de grupuri, 
platforme tehnologice regionale și centre 
de excelență, cu scopul de a facilita 
accesul acestor rețele la proiecte și 
programe europene de cooperare în 
materie de cercetare și inovare;

Or. de
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Amendamentul 43
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că, prin fondul de 
coeziune, 86 de miliarde de euro, adică 
25 % din bugetul total de coeziune, au fost 
destinate inovării; regretă că doar o parte 
a acestei sume a fost folosită în mod 
eficient în acest sens; solicită Comisiei să 
analizeze, dacă inovarea (de exemplu 
DUI) finanțată prin fondul de coeziune ar 
putea avea același prestigiu, precum 
programele-cadru actuale, în vederea 
sporirii vizibilității și a interesului din 
partea actorilor față de această modalitate 
de finanțare; 

Or. en

Amendamentul 44
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că cercetarea și inovarea 
joacă un rol fundamental în construcția 
unei dezvoltări urbane mai durabile, care 
să promoveze bunăstarea populației și 
care să se bazeze pe durabilitate ecologică 
și socială și pe eficiența energetică; 
recomandă, în acest sens, ca ajutoarele 
regionale să promoveze acest obiectiv;

Or. es
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Amendamentul 45
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită acordarea unei priorități 
sporite finanțării pentru dezvoltarea 
conceptelor triunghiului cunoașterii și al 
„laboratoarelor vii”, având în vedere 
importanța Institutului European de 
Inovare și Tehnologie în punerea în 
aplicare a noilor concepte și pentru a 
stimula inovare la nivel local și regional;

Or. lt

Amendamentul 46
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra încurajarea inovării în 
cadrul politicii regionale asupra acestora; 
subliniază, în această privință, în special 
valoarea adăugată a politicii de coeziune 
sub aspectul îmbunătățirii capacității de 
inovare a IMM-urilor orientate la nivel 
regional din sectoarele tradiționale, în 
vederea unui acces îmbunătățit la 
cercetarea aplicată, transferul de 
tehnologii și inovare, precum și a 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător, prin intermediul unei oferte 
de consultanță mai generoase și al 
acordării de sprijin ușor accesibil;
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Or. de

Amendamentul 47
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării 
spiritului întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, fiind 
principala sursă de creare de locuri de 
muncă din UE, necesitatea ca politica de 
coeziune să sprijine accesul IMM-urilor 
la finanțare și să reducă sarcina 
birocratică, care afectează beneficiarii;

Or. es

Amendamentul 48
Francesco De Angelis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, în special în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

Or. it

Amendamentul 49
Jean-Paul Besset
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării 
spiritului întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
dezvoltării regionale și locale sau 
promovării spiritului întreprinzător;

Or. en

Amendamentul 50
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

5. subliniază că IMM-urile sunt 
importante pentru dezvoltarea regională 
în UE și competitivitatea industrială a 
întregii Uniuni; subliniază, având în 
vedere posibilitățile de a îmbunătăți 
participarea IMM-urilor la susținerea 
cercetării și inovării, necesitatea de a 
concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător, prin reducerea barierelor 
administrative și crearea de sisteme de 
punere în aplicare deschise, ușoare și 
rapide care vor încuraja IMM-urile să fie 
deschise la luarea în considerarea de noi 
oportunități;

Or. lt

Amendamentul 51
Iosif Matula
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător, solicită Comisiei să 
promoveze programele de inovare pentru 
IMM-uri, pentru a evidenția 
oportunitățile de finanțare existente; 
consideră că întreprinderile trebuie atrase 
în direcția inovării prin valorificarea 
resurselor regionale de care dispun; 
introduce inițiativa "one-stop shop" în 
cadrul unor centre unice care sa 
reunească informații utile pentru IMM-
uri, universități, centre de cercetare, 
autorități regionale, și alți actori ce pot 
accesa finanțări europene, naționale și 
locale pentru cercetare și inovare;

Or. ro

Amendamentul 52
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător, dezvoltarea de competențe 
fiind o prioritate absolută, o prioritate 
orizontală, consolidarea și difuzarea 
capacității de inițiativă și a 
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antreprenoriatului de diferite tipuri;

Or. pt

Amendamentul 53
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător, precum și al încurajării 
unei culturi a inovării și a transferului 
tehnologic în ceea ce privește organismele 
membre ale Sistemului științific și 
tehnologic;

Or. pt

Amendamentul 54
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător, solicită o mai mare 
flexibilizare a programelor de finanțare 
pentru a permite implicarea IMM-urilor;
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Or. ro

Amendamentul 55
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător;

5. subliniază, având în vedere posibilitățile 
de a îmbunătăți participarea IMM-urilor la 
susținerea cercetării și inovării, necesitatea 
de a concentra politica de coeziune asupra 
acestui aspect, de exemplu, în contextul 
internaționalizării sau promovării spiritului 
întreprinzător, subliniază, în această 
privință, nevoia ca CCI-urile să se 
concentreze mai mult asupra participării 
IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 56
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. dorește continuarea și consolidarea 
„regiunilor de excelență” în care 
dimensiunea teritorială a cercetării și 
dezvoltării este stimulată;

Or. en

Amendamentul 57
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 5а (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5а. subliniază faptul că, în vederea 
coeziunii și a creșterii competitivității
economiei europene, trebuie luate măsuri 
pentru îmbunătățirea accesului IMM-
urilor la cercetare și inovare, în special al 
celor situate în regiunile subdezvoltate, 
îndepărtate și rurale, inclusiv prin 
simplificarea procedurilor de participare
și sensibilizare;

Or. bg

Amendamentul 58
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că, pe lângă țintele 
de convergență, competitivitate regională 
și ocupare a forței de muncă, și obiectivul 
cooperării teritoriale europene contribuie 
la consolidarea politicii economice 
europene, în special prin promovarea 
cooperării interregionale, având ca 
priorități inovarea, economia bazată pe 
cunoaștere și mediul; salută, și în aceste 
împrejurări, planurile de majorare a 
fondurilor alocate obiectivului cooperării 
teritoriale; 

Or. de

Amendamentul 59
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. este de părere că participarea 
întreprinderilor la viitorul program cadru 
trebuie să fie crescută; consideră că 
stabilirea unui sistem accesibil și 
transparent ar permite titularilor de 
proiecte să-și sporească participarea la 
programele europene;

Or. fr

Amendamentul 60
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor;

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă posibilă a normelor de finanțare a 
programelor și admite că sunt permise atât 
abordarea centralizată a PC7 și a CIP, cât 
și abordarea descentralizată a fondurilor 
structurale; subliniază, totuși, necesitatea 
armonizării, în măsura în care acest lucru 
este posibil, a normelor, a procedeelor și a 
metodelor (de exemplu, în ceea ce privește 
criteriile privind eligibilitatea, baremele 
standard de costuri unitare, sumele 
forfetare);

Or. de

Amendamentul 61
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor;

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a lua, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, măsuri veritabile 
menite să ducă la o simplificare și
armonizare maximă a normelor de 
finanțare a programelor;

Or. en

Amendamentul 62
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor, consideră că, în vederea 
armonizării cu cadrul general actual de 
ajustări bugetare, este necesară să se 
mizeze pe optimizarea finanțării prin 
stimularea coordonării internaționale 
între agențiile de finanțare naționale și 
regionale, în scopul dezvoltării unei 
agende de cercetare și inovare strategice, 
stabilită de comun acord la nivel 
european;

Or. es

Amendamentul 63
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor;

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor, recomandă Comisiei să ia 
măsuri în vederea consolidării pieței 
unice, în special pentru piața unică 
digitală, și să finanțeze inițiativele R & D 
pe scară largă care pun în practică 
rezultatele cercetării la nivel global;

Or. ro

Amendamentul 64
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor;

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor; subliniază că finanțarea 
pentru cercetare și inovare la nivel 
național și la nivelul UE trebuie să fie 
mai eficientă și mai eficace;

Or. lt

Amendamentul 65
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 6



AM\871588RO.doc 35/38 PE467.320v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor;

6. solicită Comisiei să depună eforturi 
pentru a realiza, în ciuda diferențelor între 
sistemele de guvernanță, o armonizare 
maximă a normelor de finanțare a 
programelor, pe baza participării active și 
a implicării tuturor principalilor agenți 
socioeconomici ai regiunilor;

Or. pt

Amendamentul 66
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că cerințele administrative 
exagerate reprezintă un obstacol în calea 
atingerii obiectivelor politicii de coeziune 
și, prin urmare, solicită simplificarea 
clară a procesului de finanțare și a 
sistemelor de monitorizare;

Or. de

Amendamentul 67
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să consolideze 
sinergiile dintre diferitele instrumente și 
fonduri, menite să dezvolte o abordare 
bazată pe fonduri multiple, respectând în 
același timp condițiile specifice stabilite de 
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legislația aferentă;

Or. en

Amendamentul 68
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că programele de 
cercetare ar trebui să aibă un grad 
suficient de flexibilitate pentru a le 
permite să se adapteze noilor frontiere și 
provocări pentru cunoaștere, cum ar fi 
fundul mării, cu potențialul său 
semnificativ în cazul Oceanului Atlantic;

Or. pt

Amendamentul 69
Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. salută ambițiile Comisiei Europene și 
ale BEI, de a utiliza în continuare, în plus 
față de mecanismele de partajare a 
riscurilor, instrumentele financiare 
moderne, cum ar fi mecanismul de 
fonduri reutilizabile, cu scopul de a atrage 
mai mulți investitori din sectorul privat și 
pentru a utiliza într-un mod mai eficient 
fondurile publice disponibile; recomandă 
în mod expres actorilor regionali să facă 
uz de aceste posibilități;

Or. de
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Amendamentul 70
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să examineze 
oportunitatea legalizării finanțării mixte 
sau a extinderii finanțării încrucișate;

7. solicită Comisiei să examineze 
oportunitatea extinderii finanțării 
încrucișate a fondurilor structurale;

Or. en

Amendamentul 71
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită Comisiei să examineze 
oportunitatea legalizării finanțării mixte
sau a extinderii finanțării încrucișate;

7. solicită Comisiei să examineze 
chestiunile referitoare la finanțarea mixtă
sau la extinderea finanțării încrucișate;

Or. es

Amendamentul 72
Jean-Paul Besset

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei ca dezvoltarea 
durabilă să se reflecte în modalitatea de 
alocare a fondurilor destinate creării de 
locuri de muncă ecologice, în vederea 
promovării dezvoltării locale și regionale 
și asigurării bunăstării regiunilor 
europene; solicită Comisiei să orienteze 
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cercetarea și inovarea spre o transformare 
ecologică;

Or. en

Amendamentul 73
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Danuta Maria Hübner, Miroslav Mikolášik

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită o coordonare mai 
transparentă între inițiativele existente și 
cele noi, pe baza strategiei UE 2020.

Or. en


