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POLITICA ÎN DOMENIUL CERCETĂRII
ȘI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE

Politica europeană în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice (CDT) ocupă un loc
important în legislația UE încă de la semnarea primelor tratate comunitare și a fost extinsă la
începutul anilor 1980, odată cu instituirea unui program-cadru european pentru activități de
cercetare. Începând din 2014, finanțarea UE pentru cercetare a fost în mare parte grupată în
cadrul programului Orizont 2020, cel de al optulea Program-cadru pentru cercetare și inovare
al UE pentru perioada 2014-2020, care are scopul de a asigura competitivitatea globală a
Europei.

TEMEI JURIDIC

Articolele 179 - 190 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

OBIECTIVE

Odată cu instituirea Actului unic european, obiectivul politicii Uniunii în domeniul cercetării și
dezvoltării tehnologice a fost consolidarea bazei științifice și tehnologice a industriei europene
și încurajarea dezvoltării competitivității sale pe plan internațional. În plus, articolul 179 din
TFUE precizează că „Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale științifice și tehnologice,
prin crearea unui spațiu european de cercetare în care cercetătorii, cunoștințele științifice și
tehnologiile să circule liber”.

REALIZĂRI

A. Programele-cadru de cercetare
Primul program-cadru (PC) a fost înființat în 1983, pentru o perioadă de patru ani. În următorii
30 de ani, programe-cadru succesive au oferit sprijin financiar pentru punerea în aplicare a
politicilor europene de cercetare și inovare. PC au devenit o parte importantă a cooperării
în domeniul cercetării în Europa, căpătând o amploare tot mai mare și extinzându-și treptat
domeniul de aplicare și ambiția. De asemenea, obiectivul acestora a evoluat de la sprijinirea
colaborării transfrontaliere în domeniul cercetării și al tehnologiei la încurajarea în prezent a
unei autentice coordonări la nivel european a activităților și politicilor. În prezent, programul
Orizont 2020, al 8-lea PC, este cel mai mare și cel mai ambițios dintre toate programele-cadru,
cu un buget de aproape 80 de miliarde EUR. De asemenea, există și alte programe ale UE
care oferă posibilități în materie de cercetare, printre care fondurile structurale și de investiții
europene (ESI), COSME, Erasmus +, programul LIFE, Mecanismul pentru interconectarea
Europei (MIE) și programele UE din domeniul sănătății.
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B. Coordonarea și colaborarea (internațională)
Sistemul ERA-NET (Rețeaua Spațiului European al Cercetării) a fost lansat în 2002 cu scopul
de a sprijini coordonarea programelor de cercetare naționale și regionale și colaborarea între
acestea, precum și de a intensifica coordonarea programelor desfășurate în statele membre și
în țările asociate prin punerea în rețea, inclusiv prin „deschiderea reciprocă” a programelor
și punerea în aplicare de activități comune. În același spirit de coordonare și de cooperare,
Orizont 2020 acoperă costurile operaționale ale COST, un cadru interguvernamental pentru
cooperarea europeană în știință și tehnologie creat pentru a contribui la coordonarea la nivel
european a activităților de cercetare finanțate la nivel național. El anticipă și completează
activitățile programelor-cadru. De asemenea, Orizont 2020 își coordonează activitățile cu
inițiativa interguvernamentală EUREKA pentru a promova activitățile internaționale de
cercetare și inovare orientate spre piață. Prin EUREKA, organizațiile de cercetare și sectoarele
industriale introduc pe piață noi produse, procese și servicii.
C. Institutul European de Inovare și Tehnologie
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost creat în 2008 pentru a stimula și
a produce inovații de prim-plan la nivel mondial prin crearea unor comunități bine integrate
de cunoaștere și inovare (CCI). Aceste CCI reunesc reprezentanți din învățământul superior,
cercetare și mediul de afaceri pentru a realiza inovații și modele inovatoare noi, care să servească
drept modele de inspirație pentru alții.
Participare
Un proiect tipic finanțat de Uniune presupune participarea unor entități juridice, precum
universități, centre de cercetare, întreprinderi (inclusiv întreprinderi mici și mijlocii - IMM-uri)
și cercetători individuali din diferite state membre și din țări asociate și țări terțe. PC este pus
în aplicare prin programe specifice. Comunitatea dispune de diferite mijloace pentru realizarea
obiectivelor privind CDT în contextul acestor programe specifice:
— acțiuni directe desfășurate de Centrul comun de cercetare (CCC) și finanțate integral de

Uniune;

— acțiuni indirecte, care pot fi: (i) proiecte de cercetare în colaborare, desfășurate de consorții
ale entităților juridice din statele membre, țările asociate și țările terțe; (ii) rețele de
excelență - un program comun de activități, implementat de o serie de organizații de
cercetare, care integrează activitățile acestora într-un anumit domeniu; (iii) acțiuni de
coordonare și de sprijin; (iv) proiecte individuale (sprijin pentru cercetări „frontaliere”);
sau (v) sprijin pentru formarea profesională și dezvoltarea carierei cercetătorilor, în special
în vederea punerii în aplicare a acțiunilor Marie Curie.

PROGRAMUL ORIZONT 2020

În noiembrie 2011, Comisia a prezentat pachetul legislativ pentru Orizont 2020, actualul
program-cadru al UE pentru perioada 2014-2020. Orizont 2020 este primul program al UE în
materie de integrare a cercetării și a inovării. Acesta acordă un sprijin consolidat parteneriatelor
public-privat (PPP), IMM-urilor inovatoare și utilizării instrumentelor financiare.
Prin introducerea unui set unic de norme, Orizont 2020 asigură o simplificare semnificativă
și răspunde provocărilor cu care se confruntă societatea, contribuind la reducerea decalajului
dintre cercetare și piață, de exemplu, prin sprijinul acordat întreprinderilor inovatoare pentru a
dezvolta, pornind de la descoperirile tehnologice, produse viabile, cu potențial comercial real.
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Această abordare orientată către piață include crearea de parteneriate cu sectorul privat și cu
statele membre în vederea exploatării resurselor necesare.
Orizont 2020 acordă o atenție sporită, de asemenea, clarificării obiectivelor, simplificării
procedurilor și evitării suprapunerii și fragmentării eforturilor depuse. De asemenea, se
urmărește extinderea participării IMM-urilor și a sectoarelor industriale, a femeilor cercetător,
a noilor state membre și a țărilor terțe la programele UE. În plus, Orizont 2020 vizează
îmbunătățirea absorbției și a utilizării rezultatelor de către întreprinderi, investitori, autorități
publice, alți cercetători și factori politici.
Orizont 2020 se concentrează pe trei piloni principali:
— Excelența științifică: programul sprijină poziția UE de lider mondial în știință cu un buget

specific de 24,4 miliarde EUR, inclusiv o creștere cu 77 % a fondurilor destinate Consiliului
European pentru Cercetare (CEC).

— Poziția de lider în sectorul industrial: programul urmărește să asigure poziția de lider
industrial în inovare, cu un buget de 17,01 miliarde EUR. Acesta include o investiție de
13,5 miliarde EUR în tehnologiile-cheie, precum și ameliorarea accesului la capital și a
sprijinului pentru IMM-uri.

— Provocările societale: un buget de 29,68 miliarde EUR este rezervat abordării a șapte
provocări societale europene: sănătate, schimbări demografice și bunăstare; securitate
alimentară, agricultură sustenabilă, cercetare marină și maritimă și bioeconomie; surse
de energie sigure, ecologice și eficiente; mijloace de transport inteligente, ecologice și
integrate; combaterea schimbărilor climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiile
prime; Europa într-o lume în schimbare – societăți favorabile incluziunii, inovatoare și
reflexive; și societăți sigure, protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi.

O serie de priorități sunt abordate în mod transversal în cadrul celor trei piloni ai programului
Orizont 2020. Printre acestea se numără egalitatea de gen și dimensiunea de gen în activitățile
de cercetare, științele socioeconomice și umaniste, cooperarea internațională și promovarea
atât a funcționării Spațiului European al Cercetării și a Uniunii inovării, cât și a realizărilor
acestora, precum și aducerea unei contribuții la alte inițiative emblematice din cadrul Strategiei
Europa 2020 (de exemplu, Agenda digitală). Există, de asemenea, bugete specifice pentru
componentele „Răspândirea excelenței și extinderea participării” și „Știința cu și pentru
societate”.
Pentru a încuraja implicarea IMM-urilor, Comisia a propus un instrument financiar specific care
oferă granturi pentru C&D și pentru sprijinirea comercializării, prin acces la capital (finanțare
pentru investițiile din faza inițială și din faza de creștere) și facilități de creditare (de exemplu,
credite și garanții).
În noiembrie 2013, Parlamentul adoptat cadrul financiar multianual (CFM), alocând
programului Orizont 2020 un buget de 77 miliarde EUR (la prețurile din 2013). Cu toate acestea,
în iunie 2015, adoptarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) a redus această
sumă la 74,8 miliarde EUR.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

De mai bine de 20 de ani, Parlamentul European promovează o politică europeană în domeniul
CDT din ce în ce mai ambițioasă, solicitând creșterea substanțială a cheltuielilor totale în
materie de cercetare în statele membre în vederea menținerii și consolidării competitivității
internaționale a Europei. De asemenea, Parlamentul a militat pentru o colaborare mai strânsă
cu parteneri din țări terțe, o integrare solidă a activităților desfășurate între fondurile structurale
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și programele-cadru și o abordare specifică în vederea optimizării implicării IMM-urilor și a
facilitării participării actorilor mai puțin puternici, dar promițători. Pe lângă aceasta, Parlamentul
a insistat asupra simplificării procedurilor și a sporirii flexibilității programelor-cadru pentru a
face posibilă orientarea resurselor către sectoare mai promițătoare, precum și reacția la evoluția
împrejurărilor în schimbare și la prioritățile de cercetare nou apărute.
În negocierile din cadrul trilogului privind pachetul Orizont 2020, care au dus la un acord cu
Consiliul în iunie 2013, deputații în PE au reușit să obțină o serie de modificări ale propunerii,
în special introducerea a două obiective noi cu structuri și linii bugetare separate:
— intensificarea cooperării și dialogului între comunitatea științifică și societate și creșterea

atractivității carierelor în C&D pentru tineri;

— extinderea tipurilor de participanți la program prin asocieri de instituții, programe de
înfrățire pentru cercetători și schimburi de bune practici.

În plus, IMM-urile vor primi cel puțin 20 % din bugetul combinat al pilonilor „poziția de lider
în sectorul industrial” și „provocări societale”. În plus, 7 % din bugetul combinat al acestor
piloni este alocat noului instrument pentru creșterea implicării IMM-urilor în proiectele finanțate
prin Orizont 2020 (de exemplu, prin facilitarea externalizării cercetării către IMM-uri al căror
principal obiect de activitate nu este cercetarea și susținerea cooperării între acestea). O nouă
„cale rapidă spre inovare” a fost lansată în 2015 pentru a reduce timpul „de la idee la piață” și
pentru a mări implicarea IMM-urilor și a sectoarelor industriale. În majoritatea cazurilor, este
obligatoriu accesul liber la publicațiile științifice rezultate din proiectele finanțate prin Orizont
2020.
În vederea găsirii unui echilibru între proiecte mici, mijlocii și mari, 40 % din bugetul
tehnologiilor emergente și ale viitorului (parte a pilonului 1) este alocat unui sistem de finanțare
ușor, deschis și reactiv pentru proiectele de colaborare (FET Open). De asemenea, deputații din
PE au alocat 85 % din bugetul destinat provocărilor în domeniul energetic (parte a pilonului 3)
pentru cercetarea în domeniul energiei produse din combustibili nefosili.
În timpul negocierilor cu privire la bugetul FEIS din 2015, Parlamentul a reușit să reducă
contribuția maximă a Orizont 2020 la FEIS de la 2,7 miliarde EUR la 2,2 miliarde EUR.
Aceste reduceri nu au afectat CEC, acțiunile Marie Curie sau programul „Răspândirea excelenței
și extinderea participării”, ci, în principal programele „Excelență științifică” (reducere de
209 milioane EUR), „Poziția de lider în sectorul industrial” (reducere de 549 de milioane EUR)
și „Provocări societale” (reducere de 1 miliard EUR).
Pentru a se evita multiplicarea parteneriatelor de tip public-privat la punerea în aplicare a
programului Orizont 2020, s-a introdus o evaluare mai strictă a creării și funcționării unor astfel
de structuri. Ar trebui remarcat faptul că o evaluare intermediară a programului Orizont 2020
este planificată pentru al treilea trimestru al anului 2017. Aceasta va contribui la îmbunătățirea
punerii în aplicare a programului și va oferi o bază de date solidă pentru elaborarea viitoarelor
activități și inițiative. De fapt, rezultatele vor fi folosite pentru a pune bazele structurii și
conținutului PC9, pentru care se va prezenta o propunere în prima jumătate a anului 2018.
Iată o listă cu unele dintre cele mai recente rezoluții și rapoarte ale Parlamentului referitoare
la Orizont 2020:
— 2016/2147(INI), Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 2017 referitoare la

evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la jumătatea
perioadei a acestuia și la propunerea privind cel de-al 9-lea program-cadru, raportoare:
Soledad Cabezón Ruiz;

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2147(INI)
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— A7-0002/2013, 8.1.2013, Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de
instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru
cercetare și inovare Orizont 2020 (2014 - 2020); (COM(2011)0811 – C7-0509/2011 –
2011/0402(CNS)), Comisia pentru industrie, cercetare și energie, raportoare: Maria Da
Graça Carvalho;

— A7-0427/2012, 20.12.2012, Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare
Orizont 2020 (2014-2020); (COM(2011)0809 – C7-0466/2011 — 2011/0401(COD)),
Comisia pentru industrie, cercetare și energie, raportoare: Teresa Riera Madurell;

— A7-0428/2012, 19.12.2012, Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare
pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) –
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD)), Comisia pentru industrie,
cercetare și energie, raportor: Christian Ehler;

— P7_TA(2011)0401, 27.9.2011, Rezoluția referitoare la Cartea verde: De la provocări la
oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării
în UE.

Frédéric Gouardères / Susanne Horl
09/2017
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