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EXPUNERE DE MOTIVE - REZUMATUL FAPTELOR ȘI CONSTATĂRILOR 

1. Procedura și sursele 

 

1.1 Obiectivele și calendarul raportului 

 

La 24 mai 2016, raportoarei i s-a încredințat sarcina de a pregăti un raport privind punerea în 

aplicare a programului-cadru (PC) pentru cercetare Orizont 2020. 

 

Calendarul pentru adoptarea de către Parlamentul European a raportului de punere în aplicare 

a fost aliniat la calendarul Comisiei, care va adopta o comunicare în octombrie 2017 și o 

propunere privind PC9 în primăvara anului 2018, astfel încât să se asigure că Parlamentul 

European își transmite contribuția în timp util pentru evaluarea la jumătatea perioadei a 

programului Orizont 2020 și recomandările în timp util pentru următorul PC pentru cercetare. 

 

1.2. Surse și metode 

 

La elaborarea prezentului raport au fost preluate lucrările analitice realizate de grupul de lucru 

al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) privind programul Orizont 2020, activ 

din 2015, care a organizat peste 18 reuniuni cu experți, părți interesate și Comisia și a elaborat 

un document de lucru privind programul Orizont 2020. Parlamentul European monitorizează 

măsurile de punere în aplicare a programului Orizont 2020 și primește informațiile furnizate de 

DG RTD grupului de lucru pentru cercetare din cadrul Consiliului. Răspunsurile primite la 

întrebările cu solicitare de răspuns scris adresate Comisiei au reprezentat, de asemenea, o sursă 

de informații. 

 

Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) a lansat un studiu de evaluare a 

punerii în aplicare la nivel european și a publicat, de asemenea, o serie de alte note de informare, 

iar departamentele de politică din cadrul DG IPOL a Parlamentului European au comandat mai 

multe studii. 

 

Au fost organizate două misiuni de informare, în Portugalia și Spania în noiembrie 2016 și, 

respectiv, în Germania și Polonia în februarie 2017, precum și o audiere publică intitulată 

„Viitorul politicii europene în domeniul cercetării: bilanț și perspective”, la 29 noiembrie 2016.  

 

Raportoarea a organizat întâlniri cu părțile interesate și a primit mai multe documente de poziție 

din partea acestora. Rapoartele și comunicările oficiale ale Comisiei au reprezentat, de 

asemenea, surse importante de informații. 

 

Punctele 2, 3 și 4 se regăsesc în anexă.  

5. Punctul de vedere al raportoarei 

 

Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare din lume  și, având în vedere obiectivul 

său de a oferi răspunsuri la provocările sociale și economice, evaluarea poate începe prin 



 

PE600.940v02-00 4/47 RR\1127422RO.docx 

RO 

recunoașterea succesului acestui program și prin analizarea aspectelor care trebuie îmbunătățite, 

astfel încât obiectivele ambițioase și punerea în aplicare dificilă care decurge din complexitatea 

programului să poată fi realizate în mod eficient și sustenabil. 

 

Orizont 2020 este creat în cadrul obiectivelor Strategiei Europa 2020, care au fost concepute în 

special pentru situația de criză economică și dezindustrializare din Europa și acordă un rol 

important, în primul rând, inovării, îmbunătățirii competitivității, consolidării participării IMM-

urilor și excelenței. Structura pe trei piloni, simplificarea, știința deschisă, introducerea unor 

noi provocări, căutarea de sinergii între fondurile europene și programul de extindere a 

participării în vederea îmbunătățirii ponderii regiunilor rămase în urmă în materie de C&D sau 

dimensiunea de gen reprezintă, de asemenea, linii noi sau consolidate în comparație cu PC7, pe 

lângă creșterea bugetului cu aproximativ 30 %. 

 

Cu toate acestea, schimbările rapide și profunde cu care se confruntă societatea europeană 

(populismul naționalist, xenofobia, terorismul internațional, inegalitățile, fluxurile de migrație, 

progresul tehnologic, provocările sociale și de sănătate, schimbările climatice sau durabilitatea 

resurselor naturale) reprezintă o nouă paradigmă ce necesită răspunsuri care să țină seama de 

perspectiva și interesele societății, respectând totodată valorile și principiile care caracterizează 

Uniunea Europeană. 

 

Europa este regiunea din lume unde nivelul ridicat de dezvoltare economică și socială este 

cuplat în mod inegalabil cu drepturi, libertăți și bunăstare care aduc valoare adăugată identității 

europene și trebuie păstrate în acest nou context. C&D trebuie înțeleasă ca un instrument 

esențial în acest sens. Știința ar trebui să ducă la o societate bazată pe cunoaștere, în serviciul 

și în interesul cetățenilor, durabilă și favorabilă incluziunii în care comunitatea științifică și 

industria să fie mijloacele pentru a atinge obiectivul final, și anume acela ca știința să se 

desfășoare cu participarea societății și în beneficiul societății.  

 

În acest sens, Orizont 2020 a reprezentat un răspuns la această lume în schimbare, tendință care 

trebuie să continue în viitorul PC9. Cu toate acestea, este necesar să se consolideze 

angajamentul tuturor actorilor din UE în ceea ce privește C&D. 

 

UE a investit 2,03 % din PIB în C&D în 2015 (2,04 % în 2014 și 1,74 % în 2005, diferențele 

între țări situându-se între 0,48 % și 3,26 %), un nivel mult sub obiectivul de 3 % stabilit în 

Strategia Europa 2020 și realizat numai de Finlanda (3,2 %), Suedia (3,2 %), Danemarca 

(3,1 %) și Austria (3 %), urmate îndeaproape de Germania (2,9 %), dar departe de Coreea de 

Sud (4,3 %), Israel (4,1 %) și Japonia (3,6 %). 

 

Aceste cifre arată concurența cu care se confruntă UE și discrepanțele existente între statele 

membre în ceea ce privește investițiile în C&D, discrepanțe care trebuie reduse pentru a realiza 

nu numai obiectivul de 3 % până în 2020, dar și un obiectiv mai ambițios care să permită 

îmbunătățirea competitivității UE în lume și să tindă spre 4 % într-un viitor nu prea îndepărtat. 

 

Pentru abordarea decalajelor dintre regiuni ar trebui să se aibă în vedere, pe lângă buget, 

capitalul uman prin formări avansate, infrastructura tehnologică și colaborarea dintre 

universități și mediul de afaceri. Țările cele mai inovatoare dispun de un sistem național de 

C&D echilibrat, caracterizat de cercetare academică de înaltă calitate și deschisă colaborării, de 

capital uman de înaltă calitate și de un cadru de finanțare pentru C&D și pentru capitalul de risc 

care incită întreprinderile să dezvolte noi tehnologii. Investițiile întreprinderilor în inovare, 
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colaborarea și rețele de inovare dintre întreprinderi și cu sectorul public se situează, de 

asemenea, la un nivel ridicat.  

 

În acest sens, este esențial să se obțină progrese în ceea ce privește Spațiul European de 

Cercetare, efortul bugetar de 3 % din PIB pentru C&D în toate statele membre, consolidarea 

programului de extindere a participării și sinergiile dintre fondurile europene și PC 

(simplificarea, compatibilitatea standardelor, alinierea RIS și respectarea principiului 

adiționalității fondurilor), precum și dezvoltarea și întreținerea infrastructurilor tehnologice. În 

cele din urmă, dezvoltarea și coeziunea dintre regiuni trebuie să provină din convergența I+D, 

ceea ce va avea drept rezultat o Europă mai competitivă. 

 

Finanțarea inovării ar trebui să acopere toate etapele inovării, nu doar etapele apropiate de piață, 

și să ducă la avansarea pieței interne a inovării cu un cadru de reglementare adecvat, alături de 

politici publice care să asigure menținerea și îmbunătățirea competitivității întreprinderilor.  

 

Nu ar trebui să se subestimeze rolul tinerilor și finanțarea inovațiilor revoluționare. Trebuie 

finanțată nu numai inovarea tehnologică, ci și cea în domeniul social, dat fiind că și aceasta este 

generatoare de cunoștințe care pot fi puse în aplicare pe termen mediu și lung și care s-ar putea 

să nu fie luate în considerare dacă se urmărește o orientare excesivă către piață și rezultate 

imediate, fără a lua în considerare o viziune mai globală. 

 

Cu toate acestea, excelența științifică și cercetarea fundamentală ar trebui să rămână o prioritate 

centrală a PC pentru a face față provocărilor viitoare. Europa dispune de centre de excelență 

recunoscute la nivel mondial, dar are nevoie de mai multe centre și regiuni care excelează. Este 

important să se asigure mobilitatea cercetătorilor, fără ca remunerația să reprezinte o piedică 

majoră în acest sens, și să se garanteze că impactul proiectelor centrelor nu are, dincolo de 

excelența centrelor, o pondere decisivă în evaluare, promovând transparența și participarea unor 

noi centre și organisme. 

 

Pentru a oferi soluții la provocările cu care se confruntă societatea, C&D trebuie înțeleasă dintr-

o perspectivă structurală, și nu conjuncturală, educația fiind un domeniu-cheie în acest sens. 

Este crucial să se asigure legătura dintre C&D și educație, încă din primele etape și pe durata 

întregului parcurs de formare. Este necesar să se promoveze participarea societății în cercetare 

și diseminarea rezultatelor și a activităților de cercetare în contextul științei în școli, considerând 

C&D drept o cale pe termen mediu și lung și apropiind PC de societate, în special de 

comunitatea educațională din ciclul preuniversitar. Țările cu cele mai bune rezultate în 

domeniul științei și al inovării au sisteme de învățământ flexibile, care încurajează creativitatea, 

gândirea critică și participarea activă a elevilor. Prin urmare, ar trebui să se ia în considerare 

adăugarea elementului de „educație” la noțiunea de „Spațiu european de cercetare”, care să 

devină „Spațiul european de educație și cercetare”. 

 

Această reorientare a sistemelor de educație, sprijinită de un capital uman cu înaltă calificare, 

este esențială pentru a oferi, prin crearea de noi locuri de muncă, soluții la înlocuirea muncii 

manuale cu tehnologia.  

 

Rolul universității, ca principală sursă de cunoaștere, este în continuare extrem de important și 

trebuie să se asigure condițiile pentru ca aceasta să se apropie mai mult de inovare. Relația 

dintre universități și industrie ar trebui consolidată, astfel încât capacitățile de inovare ale 

întreprinderilor să fie îmbunătățite. În acest sens, ar trebui avut în vedere rolul de intermediar 
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al parcurilor tehnologice. 

 

În ceea ce privește relația dintre sectorul public și cel privat, promovată în cadrul Orizont 2020, 

aceasta are drept obiectiv să contribuie la promovarea inovării în industrie și la dezvoltarea unor 

domenii de interes pentru cercetare. Cu toate acestea, ar trebui să se ia în considerare 

diferențierea între întreprinderile mari și IMM-uri și să se analizeze dacă resursele de care au 

nevoie acestea sunt similare, să se evalueze impactul acestora și să se verifice dacă beneficiile 

pe care le aduc au un impact social echivalent. Ar trebui să clarificăm dacă întreprinderile mari, 

în afară de proiecte concrete care necesită infrastructuri și bugete importante și aduc o valoare 

adăugată mare pentru întreaga societate europeană, au nevoie de fonduri publice pentru 

cercetare sau dacă, dimpotrivă, cea mai eficientă contribuție a politicilor publice ar consta într-

un cadru al inovării și în asigurarea progreselor pieței interne a inovării. Este necesar să se 

asigure eficiența resurselor și impactul rezultatelor. În ceea ce privește IMM-urile, se 

încurajează participarea acestora având în vedere predominanța lor în structura industrială a 

Europei și nevoile lor de îmbunătățire a capacităților de C&D și de creștere. Pe de altă parte, 

este necesar să se garanteze randamentul investițiilor publice, nu numai prin beneficiile sociale 

generate de crearea de locuri de muncă, ci și prin introducerea de criterii privind 

responsabilitatea socială și echitatea care să asigure accesul cetățenilor la progresele la care 

contribuie sectorul public. 

 

Ar trebui consolidată știința deschisă, promovată în cadrul Orizont 2020 datorită potențialului 

pe care îl are din perspectiva cunoașterii și a economiei. În mod similar, participarea tuturor 

actorilor, atât din sectorul public, cât și din cel privat, în ceea ce privește sprijinirea și accesul 

la știință ar trebui să facă parte din echilibrul și feedbackul necesar care să permită utilizarea pe 

deplin a potențialului de cunoaștere. 

 

În ceea ce privește problemele societale, științele sociale și umaniste (SSU) sunt indispensabile 

pentru a putea analiza noile provocări, cum ar fi terorismul, populismul, fluxurile de migrație 

și inegalitățile, și ar trebui recunoscute prin integrarea transversală în toate disciplinele 

științifice. 

 

Pe de altă parte, provocările sociale și cele din domeniul sanitar necesită un efort sporit și o mai 

bună viziune de ansamblu. Sunt necesare răspunsuri clare la schimbările demografice, 

cronicizarea bolilor, medicina de precizie sau accesul la tehnologie, care fac ca sistemele sociale 

și de sănătate să devină sustenabile. Sănătatea publică, profilaxia, sănătatea mediului 

înconjurător, tehnologia, digitalizarea și legătura dintre sănătate și aspectele sociale trebuie 

incluse într-un cadru cuprinzător care să ofere un răspuns eficace, complet și eficient, alături de 

reformele necesare pentru sistemul european de protecție socială. 

 

O prioritate-cheie este reprezentată de angajamentul pentru cunoașterea și combaterea 

cancerului, consolidându-se programele din acest domeniu, precum și de stabilirea unei strategii 

ferme și solide pentru combaterea rezistenței la antimicrobiene. Este nevoie de finanțare 

corespunzătoare, de un cadru adecvat și de coordonarea resurselor europene în materie de C&D. 

 

În cele din urmă, sectorul agroalimentar, care se confruntă în Europa cu provocări legate de 

suficiență, competitivitate și durabilitate socială și de mediu, necesită consolidarea cercetării și 

inovării, precum și un cadru adecvat pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a inovării de către 

IMM-uri, care trebuie să concureze cu societățile multinaționale străine.  
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Trebuie depuse mai multe eforturi în ceea ce privește egalitatea de gen. În afară de procentul 

de femei care își desfășoară activitatea în sectorul consilierii, în toate celelalte domenii nu se 

atinge obiectivul minim de 40 %. Cifrele privind participarea femeilor la grupurile de experți 

și proiectele mari sau la coordonarea acestora sunt în continuare reduse. Participarea femeilor 

la diferitele provocări societale sau la pilonul industrial nu corespunde progreselor realizate în 

ceea ce privește alegerea de către acestea a unor cariere în domeniul tehnologic. În sfârșit, ar 

trebui să se impună aplicarea perspectivei de gen în mod transversal, în special la elaborarea 

proiectelor, formarea grupurilor de cercetare și evaluare, precum și dezagregarea datelor în 

evaluarea rezultatelor. Egalitatea de gen trebuie înțeleasă drept o necesitate pentru o societate 

caracterizată de mai multă coeziune și diversitate prin includerea mai multor cunoștințe și a 

unor opinii și nevoi diferite. 

 

În ceea ce privește cooperarea internațională, cifrele arată o scădere față de PC7 care trebuie 

corectată. Diplomația științifică poate juca un rol-cheie în soluționarea unor provocări societale 

recente. Trebuie recunoscute inițiative precum PRIMA care, prin căutarea de răspunsuri la 

provocări importante cum ar fi siguranța alimentară sau caracterul adecvat al resurselor de apă, 

pot contribui indirect la imigrație, prin îmbunătățirea cooperării dintre țări și regiuni în vederea 

consolidării dezvoltării. 

 

Evaluarea la jumătatea perioadei a programului Orizont 2020 permite formularea unor concluzii 

și recomandări pentru viitorul PC9 care trebuie să se țină seama de asigurarea continuității, 

previzibilității și stabilității comunității științifice și a proiectelor în curs de derulare. Dincolo 

de adaptările care trebuie introduse pentru a răspunde noilor provocări, structura și baza 

programului Orizont 2020 trebuie consolidate, iar în punerea în aplicare a acestuia trebuie să se 

asigure mai multă transparență, claritate și simplificare, mai puțină fragmentare, îmbunătățirea 

evaluării și a feedback-ului din partea cercetătorilor, precum și monitorizarea ulterioară și 

evaluarea impactului resurselor publice. 

 

În PC9, resursele trebuie să fie adecvate și sigure și să se evite eventualele reduceri bugetare pe 

parcursul punerii în aplicare a acestuia. PC9 trebuie să beneficieze de finanțarea cuvenită unui 

program ambițios pentru C&D și trebuie să se garanteze în acest sens un buget de 100 de 

miliarde EUR ca punct de plecare. 

 

În fine, cunoașterea poate și trebuie să contribuie la bunăstarea societății și la competitivitatea 

Europei la nivel mondial. Din această perspectivă, Orizont 2020 trebuie considerat un succes, 

iar PC9 ar trebui consolidat. 



 

PE600.940v02-00 8/47 RR\1127422RO.docx 

RO 

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

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 

(2016/2147(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și 

inovare (2014-2020) – Orizont 20201, 

– având în vedere Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1314/2013 din 16 decembrie 

2013 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei 

Atomice (2014-2018) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare 

Orizont 20202, 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare 

pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020”3, 

– având în vedere Decizia Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului 

specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 

2020 (2014-2020), 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1292/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 

de înființare a Institutului European de Inovare și Tehnologie4, 

– având în vedere Decizia nr. 1312/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 11 decembrie 2013 privind Agenda strategică de inovare a Institutului European de 

Inovare și Tehnologie (EIT): contribuția EIT la o Europă mai inovatoare5, 

– având în vedere Regulamentele (UE) 557/2014, 558/2014, 559/2014, 560/2014 și 

561/2014 ale Consiliului din 6 mai 20146 și Regulamentele (UE) 642/20147 și 

721/20148 ale Consiliului din 16 iunie 2014 de instituire a întreprinderilor comune 

finanțate în cadrul programului Orizont 2020, 

– având în vedere Deciziile (UE) 553/2014, 554/2014, 555/2014 și 556/2014 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a P2P-urilor în 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 104. 
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 948. 
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 81. 
4 JO L 347, 20.12.2013, p. 174. 
5 JO L 347, 20.12.2013, p. 892. 
6 JO L 169, 7.6.2014, pp. 54-178. 
7 JO L 177, 17.6.2014, p. 9. 
8 JO L 192, 1.7.2014, p. 1. 
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temeiul articolului 185 finanțate în cadrul Orizont 20201, 

– având în vedere documentele tematice ale grupului la nivel înalt privind maximizarea 

impactului programelor UE de cercetare și inovare din 3 februarie 20172, 

– având în vedere Rapoartele de monitorizare ale Comisiei privind programul Orizont 

2020 pe 2014 și 2015, 

– având în vedere Raportul Comisiei către Consiliu și Parlamentul European intitulat 

„Spațiul european de cercetare: momentul punerii în aplicare și al monitorizării 

progreselor” (COM(2017)0035), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

intitulată „Planul de acțiune european în domeniul apărării” (COM(2016)0950), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „ Punerea în 

aplicare a strategiei privind cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării” 

(COM(2016)0657), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Inițiativa 

europeană în domeniul cloud computingului - Dezvoltarea unei economii competitive 

bazate pe date și pe cunoaștere în Europa” (COM(2016)0178) și documentul de lucru al 

serviciilor Comisiei care o însoțește (SWD(2016)0106), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „În legătură 

cu răspunsul la raportul grupului de experți la nivel înalt privind evaluarea ex-post a 

celui de al șaptelea program-cadru” (COM(2016)0005), 

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulat 

„Raport anual privind activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii 

Europene în 2014” (COM(2015)0401), 

– având în vedere rapoartele din 2014 și din 2015 ale Comisiei Europene privind 

„Integrarea științelor sociale și umaniste în programul Orizont 2020: participanți, bugete 

și discipline”, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Reglementări mai 

bune pentru investițiile motivate de inovare la nivelul UE” (SWD(2015)0298), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European 

intitulată „Spațiul european de cercetare: Raport intermediar de activitate 2014” 

(COM(2014)0575), 

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

                                                 
1 JO L 169, 7.6.2014, pp. 1-53. 
2 http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf
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Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Cercetarea 

și inovarea ca surse de reînnoire a creșterii” (COM(2014)0339), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Cel de al doilea 

raport referitor la situația educației și formării profesionale în sectorul energiei nucleare 

din Uniunea Europeană” (SWD(2014)0299), 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Inițiative 

emblematice în domeniul FET: O nouă abordare privind crearea de parteneriate pentru a 

aborda marile provocări științifice și a stimula inovarea în Europa” (SWD(2014)0283), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „ A doua 

evaluare intermediară a întreprinderilor comune ale inițiativelor tehnologice comune 

Clean Sky, Pile de combustie și hidrogen și Inițiativa privind medicamentele 

inovatoare” (COM(2014)0252), 

– având în vedere Avizul Comitetului Economic și Social European privind rolul și 

efectele inițiativelor tehnologice comune (ITC) și ale parteneriatelor public–privat 

(PPP) în punerea în aplicare a programului Orizont 2020 pentru mutații industriale 

durabile (CCMI/142), 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2017 referitoare la 

Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului1, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la 

fondurile UE pentru egalitatea de gen2, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2016 referitoare la 

Sinergiile pentru inovare: fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și 

alte fonduri europene în domeniul inovării și programe ale UE3, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2016 referitoare la 

politica de coeziune și la strategiile de cercetare și inovare pentru specializare 

inteligentă (RIS3)4, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 

alineatul (1) litera (e) și anexa 3 la Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 

2002 privind procedura de autorizare a rapoartelor din proprie inițiativă, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele 

Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0209/2017), 

A. întrucât programul Orizont 2020 este cel mai mare program de C&I al UE gestionat la 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2017)0052. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2017)0075. 
3 Texte adoptate, P8_TA(2016)0311. 
4 Texte adoptate, P8_TA(2016)0320. 
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nivel central și cel mai mare program de C&I finanțat din fonduri publice din lume; 

B. întrucât, în negocierea programului Orizont 2020 și a actualului cadru financiar 

multianual (CFM), Parlamentul a solicitat 100 de miliarde EUR în locul celor 77 de 

miliarde EUR convenite inițial; întrucât bugetul pare foarte limitat pentru valorificarea 

pe deplin a potențialului de excelență al programului Orizont 2020 și pentru a răspunde 

în mod adecvat la actualele provocări societale de la nivel european și mondial; 

C. întrucât raportul Grupului la nivel înalt privind maximizarea impactului programelor 

UE de cercetare și inovare și evaluarea la jumătatea perioadei, prevăzută pentru cel de al 

3-lea trimestru al anului 2017, vor pune bazele structurii și conținutului PC9, care va 

face obiectul unei propuneri ce urmează să fie publicată în prima jumătate a anului 

2018; 

D. întrucât criza economică și financiară a fost un factor determinant în ceea ce privește 

conceperea programului Orizont 2020; întrucât se poate estima că viitorul program-

cadru (PC) va fi modelat de noile provocări, de noile paradigme politice și 

socioeconomice și de anumite tendințe globale care continuă să se manifeste; 

E. întrucât programul-cadru (PC) trebuie să se bazeze pe valorile europene, pe 

independența științifică, deschidere, diversitate, standarde etice ridicate la nivel 

european, coeziune socială și acces egal al cetățenilor la soluții și răspunsuri; 

F. întrucât investițiile în C&D sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și socială și 

pentru competitivitatea globală a Europei; întrucât importanța excelenței științifice 

pentru încurajarea inovării și asigurarea avantajelor concurențiale pe termen lung 

trebuie să se reflecte în finanțarea PC9; 

 

Structura, concepția și punerea în aplicare a programului Orizont 2020 

 

1. consideră că, la mai mult de trei ani de la lansarea programului Orizont 2020, a sosit 

momentul ca Parlamentul să elaboreze o poziție cu privire la evaluarea la jumătatea 

perioadei a acestui program și o viziune privind viitorul PC9; 

2. reamintește că obiectivul programului Orizont 2020 este de a contribui la dezvoltarea 

unei societăți și a unei economii bazate pe cunoaștere și inovare, de a consolida baza 

științifică și tehnologică și, în cele din urmă, competitivitatea Europei prin mobilizarea 

de fonduri suplimentare pentru C&D din partea sectoarelor publice și private naționale 

și prin contribuția sa la atingerea obiectivului-țintă de 3 % din PIB pentru C&D până în 

2020; regretă faptul că UE a investit în activitățile de C&D numai 2,03 % din PIB în 

2015, diferitele țări investind între 0,46 % și 3,26 %1, în timp ce concurenții globali cei 

mai importanți întrec Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile pentru C&D; 

3. reamintește că Spațiul european de cercetare (SEC) se află în concurență directă cu 

regiunile cele mai performante în domeniul cercetării din lume și că, prin urmare, 

consolidarea SEC este o datorie colectivă a Europei; încurajează statele membre în 

                                                 
1 Studiul realizat de EPRS în februarie 2017 și intitulat „Orizont 2020, Programul-cadru al UE pentru cercetare și 

inovare. Evaluarea punerii în aplicare la nivel european”. 
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cauză să contribuie în mod adecvat la atingerea obiectivului-țintă de 3 % din PIB-ul UE 

pentru C&D; remarcă faptul că o creștere totală de 3 % ar însemna creșterea nivelului 

de finanțare pentru cercetare și inovare în Europa cu peste 100 de miliarde EUR pe an; 

4. subliniază că din evaluarea PC7 și din monitorizarea programului Orizont 2020 reiese 

că PC pentru cercetare și inovare al UE constituie un succes și creează în UE o valoare 

adăugată certă1; recunoaște că PC și programele viitoare pot fi îmbunătățite în 

continuare; 

5. consideră că factorii care au determinat succesul programului sunt structura sa 

multidisciplinară și colaborativă și cerințele în materie de excelență și impact; 

6. înțelege că obiectivul PC este de a stimula participarea întreprinderilor în vederea 

creșterii cheltuielilor industriei pentru C&D2; remarcă, totuși, faptul că participarea 

întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, este considerabil mai mare în comparație cu 

PC7; reamintește, cu toate acestea, că, în medie, întreprinderile nu au asigurat o creștere 

suficientă a ponderii cheltuielilor pe care le efectuează pentru C&D, astfel cum fusese 

stabilit în concluziile Consiliului European de la Barcelona3a; solicită Comisiei să 

evalueze valoarea adăugată europeană și relevanța pentru interesul public a finanțării 

pentru instrumentele axate pe întreprinderi, cum ar fi inițiativele tehnologice comune 

(ITC)4, precum și coerența, accesibilitatea și transparența tuturor inițiativelor comune5; 

7. constată că 20 de organisme diferite ale UE sunt implicate în administrarea bugetului 

programului și în gestionarea și punerea în aplicare a acestuia; atrage atenția asupra 

faptului că acest lucru ar putea implica eforturi prea mari de coordonare și un grad prea 

ridicat de complexitate administrativă și redundanță; solicită Comisiei să depună 

eforturi pentru eficientizarea și simplificarea acestui mod de funcționare; 

8. constată că pilonii 2 și 3 se axează în principal pe niveluri mai ridicate de maturitate 

tehnologică (Technology Readiness Levels - TRL), ceea ce ar putea limita absorbția 

viitoare pentru inovațiile revoluționare care sunt încă în curs de pregătire în cadrul 

proiectelor de cercetare cu TRL mai scăzute; solicită o echilibrare atentă a TRL, pentru 

a promova întregul lanț valoric; consideră că TRL pot exclude formele de inovare 

netehnologică generate de cercetarea fundamentală sau aplicată, în special în domeniul 

științelor sociale și umaniste (SSU); 

9. solicită Comisiei să asigure o combinație echilibrată de proiecte mici, mijlocii și mari; 

constată că bugetul mediu pentru proiecte a crescut în cadrul programului Orizont 2020 

și că proiectele mai mari implică un nivel mai ridicat de cheltuieli în etapa de pregătire a 

                                                 
1 Cu peste 130 000 de propuneri primite, 9 000 de granturi semnate, 50 000 de participanți și 15,9 miliarde EUR 

din fondurile UE. 
2 Două treimi din ponderea de 3 % din PIB a C&D ar trebui să provină de la întreprinderi. A se vedea datele 

Eurostat privind cheltuielile efectuate de sectorul privat pentru C&D: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1 
3 http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf 
4 În total, cele șapte inițiative tehnologice comune reprezintă peste 7 miliarde EUR din fondurile Orizont 2020, 

aproximativ 10 % din întregul buget al programului Orizont 2020 și mai mult de 13 % din valoarea reală a 

fondurilor disponibile pentru cererile de finanțare din programul Orizont 2020 (aproximativ 8 miliarde EUR/an, 

pe o perioadă de șapte ani). 
5 A se vedea concluziile Consiliului din 29 mai 2015. 
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propunerii și de management al proiectului, iar această situație favorizează participanții 

care au acumulat o experiență mai îndelungată în accesarea resurselor PC, creează bariere 

pentru noii veniți și duce la concentrarea finanțării în mâinile unui număr limitat de 

instituții; 

 

Buget 

 

10. subliniază faptul că actuala rată de succes alarmant de scăzută, de sub 14 %1, reprezintă 

o tendință negativă în comparație cu PC7; subliniază faptul că un număr ridicat de 

proiecte de foarte bună calitate nu pot beneficia de finanțare ca urmare a afluenței 

excesive de propuneri și regretă faptul că reducerea finanțării impusă pentru a consolida 

bugetul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) a adâncit de această 

problemă; solicită Comisiei să evite aplicarea unor reduceri suplimentare ale bugetului 

programului Orizont 2020; 

11. atrage atenția asupra presiunilor bugetare care afectează programele-cadru pentru 

cercetare și inovare ale Uniunii; regretă efectul negativ pe care criza plăților din bugetul 

UE l-a avut asupra punerii în aplicare a programului în cursul primilor ani ai actualului 

CFM; ia act, printre altele, de amânarea artificială a unor cereri de propuneri în valoare 

de 1 miliard EUR în 2014, precum și de reducerea semnificativă a nivelului de 

prefinanțare pentru programele noi; subliniază, în acest context, faptul că, în 

conformitate cu articolul 15 din Regulamentul privind CFM, o concentrare a resurselor 

la începutul perioadei de aplicare a programului a fost realizată în perioada 2014-2015 

pentru programul Orizont 2020; subliniază că această concentrare a resurselor la 

începutul perioadei a fost pe deplin absorbită de program, ceea ce demonstrează buna 

performanță a acestui program și capacitatea sa de a absorbi sume și mai mari; 

subliniază că această concentrare a resurselor la începutul perioadei nu modifică 

pachetul financiar general al programelor, însemnând, în schimb, un nivel mai redus al 

creditelor în a doua jumătate a CFM; solicită celor două componente ale autorității 

bugetare și Comisiei să asigure un nivel adecvat al creditelor de plată în anii următori și 

să depună toate eforturile pentru a preveni o nouă criză a plăților în ultimii ani ai 

actualului CFM;  

12. subliniază faptul că programul Orizont 2020 trebuie să se bazeze în principal pe granturi 

și să fie orientat în special către finanțarea cercetării fundamentale și colaborative; 

insistă asupra faptului că cercetarea poate fi o investiție cu un grad ridicat de risc pentru 

investitori și că finanțarea cercetării prin intermediul granturilor reprezintă o necesitate; 

în acest sens, subliniază faptul că, în orice caz, numeroase organisme publice nu au 

permisiunea de a accepta împrumuturi, conform legii; regretă că, în unele cazuri, 

tendința este de a trece de la granturi la utilizarea împrumuturilor; recunoaște că 

instrumentele financiare ar trebui să fie disponibile pentru activitățile cu TRL ridicate și 

apropiate de piață, în cadrul instrumentelor financiare InnovFin și în afara PC (de 

exemplu, sistemele BEI și FEI); 

13. subliniază faptul că mai multe state membre nu își respectă angajamentele privind 

investițiile naționale în C&D; subliniază că obiectivul de 3 % din PIB trebuie să fie 

îndeplinit și speră că acest obiectiv poate fi ridicat la nivelul principalilor concurenți ai 

                                                 
1 Studiul EPRS din februarie 2017, intitulat „Orizont 2020, Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare. 

Evaluarea punerii în aplicare la nivel european”. 
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UE la nivel mondial cât mai curând posibil; solicită Comisiei și statelor membre, prin 

urmare, să aplice strategii naționale prin care să se realizeze acest obiectiv și cere ca o 

parte din fondurile structurale să se aloce pentru activitățile și programele din domeniul 

C&D, în special pentru investițiile în consolidarea capacităților, pentru infrastructurile 

de cercetare și finanțarea salariilor, precum și pentru activități de sprijin desfășurate în 

contextul elaborării propunerilor și gestionării proiectelor finanțate prin programul-

cadru; 

Evaluare 

 

14. confirmă faptul că „excelența” ar trebui să rămână criteriul de evaluare esențial pentru 

toți cei trei piloni ai PC, dar relevă, de asemenea, importanța criteriilor existente privind 

„impactul” și „calitatea și eficiența punerii în aplicare”, care se pot dovedi utili pentru a 

evidenția valoarea adăugată a proiectului pentru UE; invită, prin urmare, Comisia să 

exploreze modalitățile prin care pot fi luate în considerare, în temeiul criteriilor 

referitoare la „impact” și la „calitatea și eficiența punerii în aplicare”, următoarele 

elemente: lipsa implicării regiunilor subreprezentate din UE, includerea ramurilor 

subreprezentate ale științei, cum ar fi SSU, precum și exploatarea infrastructurilor de 

cercetare finanțate prin fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), 

care pot fi considerate importante pentru punerea în aplicare cu succes a Spațiului 

european de cercetare și pentru asigurarea sinergiilor dintre PC și fondurile ESI; 

15. solicită îmbunătățirea și sporirea transparenței procedurilor de evaluare și de asigurare a 

calității aplicate de evaluatori; subliniază necesitatea de a se îmbunătăți feedbackul 

oferit participanților de-a lungul întregului proces de evaluare și solicită să se țină seama 

de criticile formulate de solicitanții necâștigători potrivit cărora sintezele rapoartelor de 

evaluare nu sunt suficient de aprofundate și de clare cu privire la ce ar trebui făcut în 

mod diferit pentru a reuși; invită, prin urmare, Comisia să publice, împreună cu cererea 

de propuneri, la criteriile detaliate de evaluare, pentru a le oferi participanților sinteze 

ale rapoartelor de evaluare mai detaliate și mai informative și să organizeze cererile de 

propuneri astfel încât să evite afluența excesivă de propuneri, care afectează grav 

motivația cercetătorilor și reputația programului; 

16. invită Comisia să ofere o definiție mai largă a termenului „impact”, ținând cont atât de 

efectele economice, cât și de cele sociale; subliniază că evaluarea impactului proiectelor 

de cercetare fundamentală ar trebui să rămână flexibilă; solicită Comisiei să mențină 

echilibrul între cererile „ascendente” (bottom-up) și cele „descendente” (top-down) și să 

analizeze ce procedură de evaluare (cu una sau două etape) este mai utilă pentru a evita 

afluența de propuneri și pentru a promova o cercetare de calitate; 

17. solicită Comisiei să evalueze în ce măsură ar fi utilă o mai mare concentrare tematică în 

contextul efectelor asupra sustenabilității; 

18. solicită Comisiei să îmbunătățească accesibilitatea portalului pentru participanți și să 

extindă rețeaua de puncte de contact naționale, dotând-o cu mai multe resurse, pentru a 

asigura un serviciu eficient pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici, în 

special în timpul depunerii și evaluării proiectelor; 

19. consideră că Consiliul European pentru Cercetare ar trebui să se implice în mai multe 

proiecte de colaborare din Europa și să se dedice, în special, regiunilor și instituțiilor cu 
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capacitate redusă, pentru a propaga politicile și know-how-ul în materie de C&I ale UE 

în întreaga Uniune Europeană; 

 

Aspecte transversale 

 

20. remarcă faptul că structura programului Orizont 2020 în general și abordarea 

provocărilor societale în particular sunt considerate salutare de foarte multe părți 

interesate; invită Comisia să continue să consolideze abordarea provocărilor societale și 

subliniază importanța cercetării colaborative în care sunt implicate universități, 

organizații de cercetare, întreprinderi (în special IMM-uri) și alți actori; solicită 

Comisiei să ia în considerare posibilitatea evaluării caracterului adecvat al listei de 

provocări societale, precum și a bugetelor individuale alocate fiecăreia dintre acestea, în 

funcție de actualul context economic, social și politic pe durata punerii în aplicare a PC 

și în strânsă cooperare cu Parlamentul European; 

21. recunoaște efortul Comisiei de a raționaliza procesele administrative și de a reduce 

timpul scurs între publicarea unei cereri de propuneri și alocarea unui grant; solicită 

Comisiei să își continue eforturile de reducere a birocrației și de simplificare a 

proceselor administrative; salută propunerea Comisiei de a introduce plăți forfetare, în 

scopul simplificării proceselor administrative și de audit; 

22. solicită Comisiei să evalueze dacă modelul simplificat de finanțare introdus pentru 

Orizont 2020 a condus, după cum se dorea, la o implicare sporită a industriei; în acest 

sens, solicită să fie evaluată eficacitatea modelului de finanțare; 

23. solicită Comisiei să evalueze în ce măsură utilizarea unor sisteme contabile naționale 

sau specifice, în locul sistemului specificat în normele privind participarea la program, 

ar putea contribui la simplificarea semnificativă a procedurii contabile și, astfel, la 

reducerea ratei de erori în ceea ce privește auditarea proiectelor cu finanțare europeană; 

în acest sens, solicită o cooperare mai strânsă cu Curtea de Conturi Europeană, precum 

și introducerea unei auditări unitare; 

24. constată că sinergiile între fonduri sunt esențiale pentru ca investițiile să devină mai 

eficiente; subliniază că RIS3 reprezintă un instrument important pentru stimularea 

sinergiilor, prin definirea cadrelor naționale și regionale pentru investițiile în C&D&I și, 

ca atare, ar trebui promovat și consolidat; regretă existența unor bariere semnificative 

care fac ca sinergiile să nu fie pe deplin operaționale1; solicită, prin urmare, o aliniere a 

normelor și procedurilor aplicabile proiectelor din domeniul C&D&I în contextul 

fondurilor ESI și al PC și remarcă faptul că utilizarea eficace a sistemului mărcii de 

excelență va fi posibilă doar dacă se respectă condiția menționată anterior; solicită 

Comisiei să aloce o parte din fondurile ESI pentru sinergiile RIS3 cu programul Orizont 

2020; invită Comisia să revizuiască normele privind ajutoarele de stat și să permită 

proiectelor de C&D finanțate din fonduri structurale să fie justificabile în temeiul 

normelor de procedură ale PC, garantând, în același timp, transparența acestora; invită 

                                                 
1 Marile infrastructuri de cercetare se încadrează în domeniul de aplicare și îndeplinesc obiectivele specifice ale 

FEDR, dar fondurile FEDR alocate la nivel național nu pot fi utilizate pentru cofinanțarea acestora; pe de altă 

parte, costurile de construcție aferente noilor infrastructuri de cercetare sunt eligibile în cadrul FEDR, dar 

cheltuielile operaționale și cu personalul nu sunt eligibile. 
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Comisia și statele membre să asigure punerea în aplicare corectă a principiului 

adiționalității, care înseamnă, pe plan concret, că contribuțiile fondurilor europene nu ar 

trebui să înlocuiască cheltuielile naționale sau echivalente ale unui stat membru în 

regiunile în care se aplică principiul; 

25. ia act de faptul că punerea în aplicare cu succes a Spațiului european de cercetare 

necesită utilizarea întregului potențial de C&D&I al tuturor statelor membre; recunoaște 

problema deficitului de participare din cadrul programului Orizont 2020, care trebuie să 

fie abordată atât la nivelul UE, cât și la nivel național, inclusiv prin intermediul 

fondurilor ESI; invită Comisia și statele membre să adapteze instrumentele existente sau 

să adopte noi măsuri pentru a acoperi acest deficit, dezvoltând, de exemplu, instrumente 

de colaborare în rețea pentru cercetători; salută politica „Răspândirea excelenței și 

extinderea participării”; solicită Comisiei să evalueze dacă cele trei instrumente de 

extindere a participării și-au atins obiectivele specifice: să asigure un buget adecvat și 

un set echilibrat de instrumente care să abordeze discrepanțele existente în UE în 

domeniul cercetării și inovării; solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze norme 

clare care să permită punerea în aplicare deplină a sistemului mărcii de excelență și să 

exploreze noi sinergii de finanțare; solicită Comisiei să creeze mecanisme care să 

permită includerea în proiectele finanțate prin PC a infrastructurilor de cercetare 

finanțate prin fondurile ESI; solicită ca indicatorii utilizați pentru a defini „țările și 

regiunile subreprezentate” să fie reexaminați și ca lista acestor țări și regiuni să fie 

verificată în mod periodic pe parcursul punerii în aplicare a programului-cadru; 

26. remarcă faptul că, potrivit rapoartelor anuale ale Comisiei privind punerea în aplicare a 

programului Orizont 2020 în 2014 și 2015, țările UE-15 au primit 88,6 % din fonduri, în 

timp ce țările UE-13 au primit 4,5 % din fonduri, adică mai puțin decât finanțarea 

alocată țărilor asociate (6,4 %); 

27. salută eforturile de asigurare a unor legături mai bune între Spațiul european de 

cercetare și Spațiul european al învățământului superior, pentru a facilita pregătirea 

generației următoare de cercetători; recunoaște importanța integrării competențelor 

STIM și a competențelor antreprenoriale și de cercetare în sistemele de învățământ din 

statele membre începând cu o etapă timpurie a procesului de educație, pentru a încuraja 

tinerii să își dezvolte aceste abilități, întrucât C&D ar trebui abordată dintr-o perspectivă 

mai degrabă structurală decât ciclică sau temporală; invită statele membre și Comisia să 

consolideze stabilitatea și atractivitatea locului de muncă pentru tinerii cercetători; 

28. subliniază importanța unei cooperări mai strânse între industrie și universități și 

instituțiile științifice, pentru a facilita crearea de structuri dedicate în cadrul 

universităților și al centrelor științifice, în vederea stabilirii unor legături mai strânse cu 

sectorul producției; 

29. subliniază că cooperarea globală constituie un mijloc important de consolidare a 

cercetării în Europa; confirmă faptul că participarea internațională a scăzut de la 5 % în 

cadrul PC7 la 2,8 % în cadrul programului Orizont 2020; reamintește că PC ar trebui să 

contribuie la garantarea faptului că Europa rămâne un actor global și subliniază, 

totodată, importanța diplomației științifice; invită Comisia să revizuiască condițiile 

cooperării internaționale în ceea ce privește PC și să stabilească măsuri concrete și 

imediate, o viziune strategică pe termen lung și o structură care să susțină acest obiectiv; 
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salută, în acest sens, inițiative precum BONUS și PRIMA; 

30. subliniază necesitatea de a consolida cooperarea internațională în cadrul PC9 și de a 

răspândi diplomația științifică;31. reamintește că integrarea SSU înseamnă a face 

cercetare în domeniul științelor socioeconomice și umaniste în cadrul proiectelor 

interdisciplinare, și nu o adăugire ex-post la proiecte de fapt tehnologice, și că cele mai 

urgente probleme cu care se confruntă UE necesită cercetare metodologică axată mai 

mult pe SSU din punct de vedere conceptual; constată că SSU sunt subreprezentate în 

actualul program-cadru; invită Comisia să ofere cercetătorilor din domeniul SSU mai 

multe posibilități de a participa la proiectele interdisciplinare ale programului-cadru și 

să asigure suficientă finanțare temelor ce țin de SSU; 

32. pune accentul pe echilibrul dintre cercetare și inovare în cadrul programului 

Orizont 2020 și solicită adoptarea unei abordări similare în noul program-cadru; salută 

înființarea EIC1, însă insistă ca acest lucru să nu conducă, din nou, la separarea 

activităților de cercetare și de inovare sau la o fragmentare suplimentară a finanțării; 

subliniază că programul Orizont 2020 nu se concentrează suficient pe depășirea etapei 

numite „valea morții”, care constituie principalul obstacol în calea trecerii de la 

prototipuri la producție; 

33. invită Comisia să clarifice obiectivele, instrumentele și funcționarea EIC și subliniază 

necesitatea de a evalua rezultatele experimentale ale EIC; solicită Comisiei să propună o 

combinație echilibrată de instrumente pentru portofoliul EIC; subliniază că EIC nu ar 

trebui în niciun caz să devină un înlocuitor al pilonului 2 și că acest pilon nu ar trebui să 

devină un instrument de sprijin individual, ci, mai degrabă, ar trebui să se concentreze 

în continuare pe cercetarea colaborativă; subliniază necesitatea de a menține și a 

consolida instrumentul pentru IMM-uri și acțiunea „Calea rapidă spre inovare”; invită 

Comisia să elaboreze mecanisme pentru o mai bună includere a IMM-urilor în 

proiectele interdisciplinare de mare amploare ale PC9, pentru a valorifica întregul 

potențial al acestora; invită Comisia să păstreze CCI-urile în actuala structură a EIT, 

subliniind importanța transparenței și a implicării profunde a părților interesate, și să 

analizeze modul în care EIT și CCI-urile pot interacționa cu EIC; solicită Comisiei să 

elaboreze un cadru pentru investițiile de capital de risc privat, în cooperare cu EIC, 

pentru a încuraja investițiile de capital de risc în Europa; 

34. salută inițiativele care aduc laolaltă sectorul public și cel privat pentru a stimula 

cercetarea și inovarea; subliniază că este necesar ca UE să își asume cu o mai mare 

fermitate rolul de lider în ceea ce privește plasarea pe primul plan a necesităților de 

cercetare publice și că este nevoie de un grad suficient de transparență și trasabilitate și 

de un nivel echitabil de rentabilitate publică a investițiilor în cadrul programului Orizont 

2020 în ceea ce privește accesibilitatea, disponibilitatea și caracterul adecvat al 

produselor finite, mai ales în unele domenii sensibile precum sănătatea, apărarea 

intereselor publice și impactul social echitabil; invită Comisia să analizeze în continuare 

mecanisme, în special pentru exploatarea pe termen lung a tuturor proiectelor finanțate 

din granturile acordate prin PC, care să îmbine rentabilitatea publică echitabilă cu 

stimulente care să determine industria să participe la aceste proiecte;  

                                                 
1 Comunicarea Comisiei intitulată „Viitorii lideri ai Europei: inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și 

extinderea acestora”, (COM(2016)0733). 
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35. salută faptul că accesul liber este în prezent un principiu general în cadrul programului 

Orizont 2020; atrage atenția că numărul considerabil de publicații legate de proiecte din 

cadrul Orizont 2020 de până în decembrie 20161 demonstrează că sunt necesare noi 

politici pentru garantarea schimbului de date și de cunoștințe, pentru a duce la 

maximum rezultatele cercetării și numărul de date științifice disponibile; solicită 

Comisiei să revizuiască criteriile de flexibilitate care ar putea sta în calea realizării 

acestui obiectiv și să îmbunătățească cunoștințele și dezvoltarea; 

36. salută finanțarea programului-pilot „Date deschise din cercetare”, ca un prim pas în 

direcția unui cloud pentru știința deschisă; recunoaște importanța și potențialul 

infrastructurilor electronice și a calculului intensiv, necesitatea implicării părților 

interesate din sectorul public și privat și a societății civile, precum și importanța 

inițiativelor științifice cetățenești pentru asigurarea unui rol mai activ al societății în 

definirea și abordarea problemelor și în stabilirea în comun a soluțiilor; invită Comisia 

și comunitatea de cercetare din sectorul public și din cel privat să cerceteze noi modele 

care să integreze resurse private de tip cloud și de rețea și infrastructuri electronice 

publice și să aibă în vedere lansarea agendei cetățenilor în domeniul științei și inovării; 

37. salută conceptul centrelor de inovare, introdus recent de Comisie, care consolidează și 

mai mult peisajul european al inovării, sprijinind întreprinderile, în special IMM-urile, 

în îmbunătățirea modelelor de afaceri și a proceselor de producție; 

38. încurajează punctele de contact naționale să se implice mai mult în promovarea 

proiectelor premiate cu „marca de excelență” și să contribuie la căutarea altor surse – fie 

naționale, fie internaționale – de finanțare publică sau privată pentru aceste proiectele, 

prin consolidarea cooperării în acest domeniu în cadrul rețelei PCN; 

 

Recomandări privind PC9 

 

39. consideră că UE are potențialul de a deveni un centru de frunte la nivel mondial în 

domeniul cercetării și științei; în plus, consideră că, pentru a încuraja creșterea 

economică, crearea de locuri de muncă și inovarea, PC9 trebuie să devină o prioritate de 

vârf pentru Europa; 

40. salută succesul programului Orizont 2020 și coeficientul de 1:11 al efectului de levier; 

invită Comisia să propună un buget total majorat de 120 de miliarde EUR pentru PC9;  

consideră că, dincolo de creșterea bugetului, este nevoie de un cadru care să încorporeze 

inovarea și solicită, prin urmare, Comisiei să clarifice conceptul de inovare și diferitele 

tipuri ale acesteia; 

41. constată că UE se confruntă cu numeroase provocări semnificative și dinamice și invită 

Comisia ca, împreună cu Parlamentul European, să prevadă în pilonul 3 un set echilibrat 

și flexibil de instrumente care să răspundă caracterului dinamic al problemelor 

emergente; subliniază necesitatea de a se asigura un buget suficient pentru provocările 

specifice din pilonul 3, precum și necesitatea de a se revizui periodic caracterul adecvat 

                                                 
1 Raportul OpenAIRE: în cadrul programului Orizont 2020, au fost finalizate 2 017 proiecte din totalul de 10 684 

de proiecte (19 %) și 8 667 de proiecte sunt în curs de desfășurare. OpenAIRE a identificat 6 133 de publicații 

legate de 1 375 de proiecte ale Orizont 2020. 
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al provocărilor respective; 

42. invită Comisia să mențină echilibrul între cercetarea fundamentală și inovare în cadrul 

PC9; constată că este necesar să se consolideze cercetarea colaborativă; subliniază 

importanța unei mai mari implicări a IMM-urilor în proiecte colaborative și în inovare; 

43. încurajează Comisia să consolideze sinergiile între PC9 și alte fonduri europene 

specifice pentru cercetare și inovare și să stabilească instrumente armonizate și norme 

aliniate pentru aceste fonduri, atât la nivel european, cât și la nivel național și în strânsă 

cooperare cu statele membre; solicită Comisiei ca, în viitoarele programe-cadru, să țină 

seama în continuare de rolul important pe care îl joacă standardizarea în contextul 

inovărilor; 

44. observă că PC9 ar trebui să abordeze eventuala problemă referitoare la afluența de 

propuneri și la ratele de succes scăzute cu care s-a confruntat programul Orizont 2020; 

propune să se ia în considerare reintroducerea procedurii de evaluare în două etape, 

prima etapă fiind unificată, iar a doua, specifică, dedicată solicitanților selectați; invită 

Comisia să asigure sinteze ale raportului de evaluare suficient de cuprinzătoare, care să 

conțină indicații privind modul în care propunerea ar putea fi îmbunătățită; 

45. subliniază că valoarea adăugată europeană trebuie să rămână o componentă esențială 

indiscutabilă a programului-cadru de cercetare; 

46. invită Comisia să separe cercetarea în domeniul apărării de cercetarea civilă în 

următorul CFM, punând la dispoziție două programe diferite cu două bugete separate 

care să nu afecteze ambițiile bugetare ale cercetării civile din cadrul PC9; invită, prin 

urmare, Comisia să prezinte Parlamentului posibile moduri de finanțare a viitorului 

program de cercetare în domeniul apărării, în conformitate cu tratatele, cu un buget 

special, cu resurse proaspete și cu norme specifice, subliniază, în acest sens, importanța 

controlului parlamentar; 

47. consideră că programul „Tehnologii viitoare și emergente” are un potențial ridicat 

pentru viitor și reprezintă un bun instrument pentru răspândirea ideilor inovatoare și a 

know-how-ului la nivel național și regional; 

48. subliniază, în contextul Acordului de la Paris și al obiectivelor UE privind clima, 

necesitatea de a trata ca prioritate finanțarea cercetării în domeniul schimbărilor 

climatice și a infrastructurii de colectare a datelor privind clima – în special deoarece 

Statele Unite au în vedere reduceri bugetare semnificative aplicate instituțiilor de 

cercetare în domeniul mediului din SUA; de a se asigura că 100 % din fondurile de 

sprijin în domeniul energetic („challenge funds”) sunt alocate energiei din surse 

regenerabile, tehnologiilor privind eficiența energetică la utilizatorii finali, rețelelor 

inteligente și stocării; de a asigura o finanțare adecvată cercetării în domenii precum 

agricultura cu consum redus de resurse, alimentele sănătoase și diversitatea, 

dimensiunea durabilă a transporturilor, gospodărirea apelor și biodiversitatea; 

49. subliniază că PC9 pentru cercetare și inovare ar trebui să consolideze progresul social și 

competitivitatea UE, generând creștere economică, creând locuri de muncă și aducând 

noi cunoștințe și inovări, pentru a face față provocărilor cruciale cu care se confruntă 

Europa, precum și să realizeze în continuare progrese în direcția dezvoltării unui spațiu 
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european de cercetare durabil; salută, în acest sens, structura actuală pe bază de piloni a 

PC și invită Comisia să păstreze această structură pentru asigurarea continuității și a 

previzibilității; solicită, așadar, Comisiei să continue eforturile pentru asigurarea 

coerenței, simplificării, transparenței și clarității programului, pentru îmbunătățirea 

procesului de evaluare, reducerea fragmentării, a duplicării și evitarea sarcinii 

administrative inutile; 

50. recunoaște că sarcinile administrative și cercetarea se anulează reciproc într-o mare 

măsură; subliniază, prin urmare, importanța menținerii obligațiilor de raportare la un 

nivel minim, astfel încât să se evite obstacolul birocratic din calea inovării și să se 

asigure utilizarea eficace a fondurilor PC9, asigurând, totodată, și independența 

cercetării; în acest scop, încurajează Comisia să își intensifice eforturile în materie de 

simplificare; 

51. constată că Comisia menționează tot mai frecvent sprijinul bazat pe rezultate; solicită 

Comisiei să definească mai precis noțiunea de „rezultate”; 

52. invită Comisia și statele membre să crească sinergiile între PC și alte fonduri și să 

abordeze problema deficiențelor în materie de cercetare cu care se confruntă regiunile 

de convergență din anumite state membre, aplicând principiul adiționalității; regretă că 

alocările financiare din fondurile structurale și de investiții pot avea drept rezultat o 

reducere a cheltuielilor naționale în domeniul C&D în regiunile în care se utilizează 

aceste fonduri și insistă asupra faptului că acestea trebuie să vină în completarea 

cheltuielilor publice naționale; invită, de asemenea, Comisia și statele membre să se 

asigure că finanțarea publică a C&D nu este considerată mai degrabă o investiție în 

viitor decât un cost; 

53. remarcă faptul că investițiile eficace în cercetare și inovare în cadrul fondurilor 

structurale sunt posibile numai dacă în statele membre au fost puse bazele în mod 

corespunzător; solicită, prin urmare, o legătură mai strânsă între recomandările specifice 

fiecărei țări privind reforme structurale și investițiile în cercetare și inovare; 

54. subliniază că este nevoie de noi centre și regiuni cu un nivel mai ridicat de excelență, 

precum și că este important ca Spațiul european de cercetare (SEC) să își continue 

dezvoltarea; subliniază, în acest scop, necesitatea de a crea mai multe sinergii între PC, 

FEIS și fondurile ESI; solicită politici care să elimine bariere precum salariile mai mici 

cu care se confruntă țările din est și sud, astfel încât să se evite exodul de creiere; 

solicită concentrarea cu prioritate pe excelența proiectului, mai degrabă decât pe 

excelența principalelor instituții „de elită”; 

55. consideră că este necesar să se includă stimulente mai puternice pentru a utiliza 

fondurile ESI pentru investițiile în C&I în cazul în care există recomandări specifice 

fiecărei țări în acest sens sau în cazul în care se identifică deficiențe; concluzionează că 

fondurile ESI pentru investițiile în C&I vor furniza 65 miliarde EUR în perioada 2014-

2020; propune, prin urmare, utilizarea rezervei de performanță a fondurilor ESI stabilite 

pentru statele membre, pentru a investi o parte substanțială a veniturilor din fondurile 

structurale în C&I; 

56. salută principiul și potențialul „mărcii de excelență”, ca o etichetă de calitate aplicată în 

domeniul sinergiilor dintre fondurile ESI și Orizont 2020, dar constată că aceasta este 
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insuficient pusă în aplicare, lucru datorat lipsei de finanțare în statele membre; 

consideră că proiectele care au fost depuse în scopul finanțării în cadrul programului 

Orizont 2020, au trecut prin criterii stricte de selecție și de atribuire, cu un rezultat 

pozitiv, însă nu au putut fi finanțate din cauza constrângerilor bugetare ar trebui să fie 

finanțate din resursele fondurilor ESI, dacă aceste resurse sunt disponibile în acest scop; 

subliniază faptul că un mecanism similar ar trebui să fie definit, de asemenea, pentru 

proiectele de cercetare colaborativă; 

57. invită Comisia să ofere sprijin la un nivel mai ridicat în cadrul PC9 pentru tinerii 

cercetători, cum ar fi instrumente de comunicare în rețea la nivel paneuropean, și să 

consolideze sistemele de finanțare pentru cercetătorii începători care au mai puțin de doi 

ani de experiență acumulată după finalizarea doctoratului; 

58. remarcă faptul că acțiunile Marie Curie reprezintă o sursă de finanțare larg recunoscută 

în rândul cercetătorilor și promovează mobilitatea acestora și dezvoltarea tinerilor 

cercetători; consideră că, pentru a asigura continuitatea, ar fi de dorit ca acțiunile Marie 

Curie să fie finanțate în continuare de PC9; 

59. invită Comisia și statele membre să încurajeze în continuare investițiile private în 

C&D&I, care trebuie să vină în completarea investițiilor publice, și nu să le înlocuiască; 

reamintește că două treimi din ponderea de 3 % din PIB a C&D ar trebui să provină de 

la sectorul privat1; apreciază eforturile realizate în prezent de industrie și, având în 

vedere resursele publice în general insuficiente pentru cheltuielile cu C&D, solicită 

sectorului privat să se implice mai mult în cheltuielile cu C&D, în accesul liber și în 

știința deschisă; invită Comisia să stabilească gradul de participare al marii industrii 

(prin împrumuturi, granturi sau pe cheltuială proprie), în funcție de importanța valorii 

adăugate europene a proiectului și de capacitatea acestuia de a fi o forță motrice pentru 

IMM-uri, ținând cont, totodată, de specificul și necesitățile fiecărui sector; invită 

Comisia să monitorizeze contribuțiile „în natură” pentru a se asigura că investițiile sunt 

reale și noi; 

60. invită Comisia să îmbunătățească transparența și claritatea normelor pentru cooperarea 

între sectorul public și cel privat în cadrul proiectelor PC9 ca urmare a rezultatelor și 

recomandărilor care rezultă din evaluare; solicită Comisiei să verifice și să evalueze 

instrumentele existente pentru parteneriatele public-privat; 

61. subliniază faptul că, independent de instrumentul pentru IMM-uri, implicarea industriei 

ar trebui sprijinită în continuare, întrucât industria deține cunoștințele de specialitate 

necesare în multe domenii și aduce o contribuție financiară semnificativă; 

62. regretă rezultatele împărțite obținute în ceea ce privește egalitatea de gen în cadrul 

programului Orizont 2020, întrucât singurul obiectiv îndeplinit este procentajul de femei 

din grupurile consultative, în timp ce procentajul de femei din comisiile de evaluare a 

proiectelor și din rândul coordonatorilor de proiect, precum și dimensiunea de gen în 

activitățile de cercetare și inovare rămân sub nivelurile-țintă; subliniază că este necesar 

să se îmbunătățească participarea și integrarea perspectivei de gen în cadrul PC9 și să se 

atingă nivelurile-țintă stabilite în Regulamentul privind programul Orizont 2020 și 

invită Comisia să realizeze un studiu pentru a analiza obstacolele sau dificultățile care ar 

                                                 
1 A se vedea concluziile Consiliului din 29 mai 2015. 
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putea condiționa subreprezentarea femeilor în cadrul programului; încurajează statele 

membre ca, în conformitate cu obiectivele Spațiului european de cercetare, să creeze un 

mediu politic și juridic echilibrat în ceea ce privește egalitatea de gen și să ofere 

stimulente pentru schimbare  salută orientările Comisiei privind dezvoltarea egalității de 

gen în programul Orizont 20201; reamintește că, potrivit acestor orientări, echilibrul de 

gen este unul dintre factorii de stabilire a ordinii de prioritate a propunerilor care au 

același număr de puncte peste prag; 

63. ia act de faptul că următorul PC va trebui să țină cont de ieșirea Regatului Unit din UE 

și de consecințele acesteia; consideră că este benefic pentru C&I să existe cadre clare și 

stabile pe termen lung și că Regatul Unit ocupă o poziție de lider în domeniul științei; 

își exprimă dorința ca rețelele și colaborarea stabilite între Regatul Unit și UE să poată 

continua în domeniul cercetării, precum și ca, sub rezerva respectării anumitor condiții, 

să fie găsită rapid o soluție stabilă și satisfăcătoare, astfel încât să se asigure că UE nu 

pierde rezultatele științifice obținute în cadrul programului Orizont 2020 și al PC9; 

o 

o o 

64. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 

                                                 
1 A se vedea orientările Comisiei privind dezvoltarea egalității de gen din programul Orizont 

2020.http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf 

http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf
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ANEXĂ 

 
2. Origin, structure and purpose of the Horizon 2020 Framework Programme 

 

2.1. Main issues to understand about the research framework programmes 

 

European research policy has a legal base in the Treaty of Lisbon1 which also introduced a legal basis 

for the creation of a European Research Area2. So far, the European Commission has not taken 

legislative action in this domain and European research policy implementation has until now relied on 

soft law approaches. With the Research Framework Programmes, the EU started to become a player in 

research funding, with the main initial focus being on financing collaborative projects involving several 

Member States. Broadly speaking, only about 5% of the overall available European GBAORD3 is 

funded by the FP. Around 80% of the GBAORD is confined to Member States, and 15% is implemented 

by longstanding European intergovernmental organisations such as ESA, CERN, etc.4 

Still, the GDP allocated to R&D is still comparatively low in the EU-28 in relation to Japan or the US. 

Moreover, most of the EU Member States, especially those in which the Excessive Deficit Procedure 

was launched, have cut their spending on R&D&I due to the economic crisis. The EU’s share of world 

gross expenditure on research and innovation fell by 5% in the years from 2000 to 2013. 

 

The first framework programme was established in 1983 for a four-year period. During the subsequent 

30 years, successive FPs have provided financial support for the implementation of European research 

and innovation policies. 

 

With the introduction of the European Research Area (ERA), the Open Method of Coordination and 

many other soft law approaches, the Union has started to coordinate national research policies (and 

eventually also national research programmes) since 2000. The FPs have always of course had a 

structuring effect on the national research systems, with the main idea of EU funding being to incentivise 

and leverage more national research funding. It was only with the introduction of ‘ERA instruments’ as 

of FP 6 (ERA-NETs, Article 185 initiatives), however, that this structuring influence became more 

evident and moved from the project level (at researcher and/or research unit level) to the Member 

State/funding bodies – or programme – level5. 

 

The introduction of the ERA was accompanied by the launch of the Lisbon process and the definition 

of the Barcelona goal for national research funding to reach 3% of GDP in 2010. This goal was renewed 

by another call for research funding to reach 3% by 2020 – the so called Europe 2020 Strategy (A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth) which was launched in March 2010. Today, the 

attainment of the 3% target is monitored by the Commission in the context of the European Semester6 

which is anchored upon extensive Member State reporting to the Commission. According to figures 

from 2015, the EU only invested 2.03%, with the individual figures for different countries ranging from 

                                                 
1 See Title XIX, Research and technological development and space, Articles 179 to 190 TFEU. 
2 Article 182(5) TFEU. 
3 GBAORD: Government budget appropriations or outlays for research and development. 
4 Numbers have not significantly changed since 2009. 
5 Arnold, Erik et alia: ‘Understanding the Long Term Impact of the Framework Programme’ Final report, 

December 2011. 
6 The European Semester provides a framework for the coordination of economic policies between the countries 

of the European Union. It allows the EU Member States to discuss their economic and budget plans and to monitor 

progress at specific times throughout the year. Having assessed the EU governments’ plans (which detail the 

specific policies each country will implement to boost jobs and growth and prevent/correct imbalances, and their 

concrete plans to comply with the EU’s country-specific recommendations and general fiscal rules), the 

Commission presents each country with a set of country-specific recommendations, along with an overarching 

Communication. 
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0.46% to 3.26%.1 

In terms of topics funded, the purpose of the FPs has changed gradually from initially being an industry-

focused programme to slowly opening up to basic research activities in universities. With the exception 

of the introduction of the European Research Council (ERC) funding for basic and frontier research 

only, the common feature of the FPs over the years was that they were always mission-oriented 

programmes serving commonly defined goals. The process in place for their adoption is through the co-

decision procedure (now called the ordinary legislative procedure). 

 

Finally, with the launch of the seven flagship initiatives in the context of the Europe 2020 Strategy in 

March 2010, the European Innovation Union2 was introduced and with it the prerogative for innovation 

and competitiveness in Europe also moved into the research policy domain. H2020 is now one of the 

main tools with which the Innovation Union is being implemented. 

 

 

2.2. Horizon 2020 - Overview 

 

There is extensive information on H2020, its structure, rules and functioning3, that does not need to be 

repeated here in detail. The description of the H2020 programme is limited to an illustration of the most 

relevant issues for the recommendations by the European Parliament. 

As such, H2020 differs enormously from previous FPs insofar as it made the move to more research-

generated innovation compulsory and introduced a more interdisciplinary impact-oriented societal 

challenge approach in contrast to the previous more mono-disciplined and sectoral approach taken until 

FP7. The approach of formulating mission-oriented programmes with predefined research results and 

prescribed research methods was abandoned in favour of a more openly defined societal challenge-

oriented approach, in which the results are left open-ended and evolve over time. This approach also 

favours the early involvement of societal actors and opens the programme up to newcomers. Issues of 

transversal importance, such as the SME instrument or measures to improve synergies between H2020 

and the structural funds, were also introduced. 

 

H2020 is the world’s biggest Research and Innovation programme with nearly €80 billion of funding 

available over 7 years (2014 to 2020), and places the emphasis on excellent science, industrial leadership 

and tackling societal challenges. Its goals are to ensure that Europe produces world-class science, to 

foster innovation, and to make it easier for the public and private sectors to work together in delivering 

research and innovation. 

 

Horizon 2020 is built around three main objectives:  

 

1) Support for ‘Excellent Science’ – including grants for individual researchers from the European 

Research Council and Marie Skłodowska-Curie fellowships (formerly known as Marie Curie 

fellowships);  

2) Support for ‘Industrial Leadership3 – including grants for small and medium-sized enterprises and 

indirect finance for companies through the European Investment Bank and other financial 

intermediaries;  

3) Support for research to tackle ‘societal challenges’. During negotiations between the European 

Parliament and the Council it was decided to support research aimed at meeting seven broad 

challenges:  

1. Health, demographic change and wellbeing 

                                                 
1 ‘Horizon 2020, the EU framework programme for research and innovation. European Implementation 

Assessment’. European Parliament Research Service. 
2 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key. 
3 e.g. EPRS Briefings, H2020 Participant Portal, National Contact Point websites, etc. 

http://erc.europa.eu/
http://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=key
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2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, 

and the bio-economy 

3. Secure, clean and efficient energy 

4. Smart, green and integrated transport 

5. Climate action, the environment, resource efficiency and raw materials 

6. Inclusive, innovative and reflective societies 

7. Secure and innovative societies 

It also has two specific objectives: 

4) Spreading excellence and widening participation  

5) Science with and for society  

 

and two separate institutions: 

6) European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

7) The non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre. 

A number of priorities will be addressed across and within all three pillars of Horizon 2020. These 

include gender equality and the gender dimension in research; social and economic sciences and 

humanities; international cooperation; and fostering the functioning and achievement of the European 

Research Area and Innovation Union, as well as contributing to other Europe 2020 flagships (e.g. the 

Digital Agenda). At least 60% of the overall Horizon 2020 budget should be related to sustainable 

development, and climate-related expenditure should exceed 35% of the budget. 

 

 

The management and implementation of the programme is complex. The overall budget for H2020 is 

managed by 9 different Commission Directorates-General and the JRC. Overall, 22 bodies implement 

different parts of the Horizon 2020 budget: 

 five Commission DGs 

 four executive agencies 

 four public‐public partnerships (P2Ps) 

 seven public‐private partnerships (PPPs) 

 the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

 the European Investment Bank (EIB).  

 

 

The following graph tries to capture the complexity of the management and implementation of H2020 

 
 

http://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/
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The specific programme is implemented by multiannual work programmes. Implementing powers are 

conferred on the Commission to adopt work programmes for the implementation of the specific 

programme. Several programme committees (each pillar has a number of committees and there is a main 

overall ‘strategic configuration’ committee) were set up to assist the Commission in preparing the work 

programmes. The preparation of work programmes also involves the consultation of stakeholders. For 

this purpose 19 Horizon 2020 Advisory Groups have been set up as consultative bodies to represent the 

broad constituency of stakeholders ranging from industry and research to representatives of civil society. 

Additional open and targeted consultation activities aim to obtain further views and contributions, 

including from the Enterprise Policy Group, the contractual Public-Private Partnerships (cPPPs), 

European Innovation Partnerships and European Technology Platforms. 

 

 

 

3. The transition from FP 7 to Horizon 2020 and main improvements brought by Horizon 2020 

 

The FP7 Final Evaluation Report by the High Level Expert Group1 confirms that the move from FP7 to 

an adapted structure under H2020 was beneficial for the European research community and the logical 

next step at the time of the launch of H2020. The total budget of H2020 has been increased to about 77 

billion euro which is nearly 50% more than the FP7budget. H2020 integrated elements from FP7 and 

existing, previously separate, funding programmes (CIP and EIT), which also accounts for the increase 

in the budget. However, in 2015, the planned budget for H2020 was cut by 2.2 billion euro to support 

the European Fund for Strategic Investments (EFSI). These cuts did not affect the ERC, Marie 

Skłodowska‐Curie Actions and the ‘Spreading excellence and widening participation’ programme, but 

fell on ‘Excellent Science’ (cut by 209 million euro), ‘Industrial Leadership’ (cut by 549 million euro) 

and ‘Societal Challenges’ (reduced by 1 billion euro). 

 

The main improvements brought by H2020 as compared to its predecessor programmes can be 

summarised as follows2: 

 

 High share of newcomers3 in H2020 grant participation 

The share of newcomers in 2014 and 2015 amounts to 49.0% of all participants on average for the entire 

H2020. The different programme parts display large differences in the share of new participants. The 

lowest share of newcomers is found in the Excellent Science Pillar, with the ERC having 1.4% of 

newcomer participations from calls in the first two years of Horizon 2020. The highest share of 

newcomers was recorded in the SME Instrument, where almost 79.6% of the participations came from 

organisations that had not taken part in FP7. The average for the Societal Challenge actions was 27.9% 

and within Industrial Leadership it was around 27.1%. 

The share of newcomer participation per Member State differs between the EU-13 and EU-15. On 

average the EU-13 has a higher share (30.6%) of newcomer participation than EU-15 (24.7%). Malta 

and Romania had the highest shares of newcomer participation at 42.9% and 40.0% respectively, while 

Greece and United Kingdom had the lowest at 16.3% and 15.6%. 

 

 Much shorter time-to-grant 

                                                 
1 Commitment and Coherence: Ex‐Post‐Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007-2013), 

November 2015: 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemod

e=none 
2 Horizon 2020 Monitoring Report 2015: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf 
3 Newcomers are defined as not having participated in FP7. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts
http://ec.europa.eu/growth/about-us/
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf


 

 

RR\1127422RO.docx 27/47 PE600.940v02-00 

 RO 

Compared to FP7, the first two years of implementation of Horizon 2020 have shown a significant 

reduction in the time that elapsed between the closure of a call and the signature of the Grant Agreement 

(the so-called time-to-grant – TTG). Under Horizon 2020, the Commission has committed itself to 

signing grant agreements within a period of eight months (245 days) for actions other than ERC actions. 

The average for both 2014 and 2015 is 90.7%. This constitutes a significant 33.4% improvement on the 

average TTG for the whole of FP7 (303 days). 

 

 Proven simplification 

Compared to FP7, the design of Horizon 2020 brought a number of important simplifications:  

A radically simplified funding model.  

Under the MSCA, the use of simplified forms of grants.  

Streamlined ex-ante checks.  

Reduced requirements for work-time recording.  

Reduced audit burden.  

Faster granting processes.  

Fully paperless proposal and grant management. 

 

 

 

4. Main areas of concern with the current H2020 implementation 

 

The European Parliament has also identified areas of concern based on consultations with 

representatives of the research community in Europe:  

 

 Oversubscription - Lower success rate in H2020 as compared to FP7 

The average success rates are substantially lower in H2020 than in FP7 (average of 19% from 2007 to 

20131) and different potential reasons for this are currently being discussed. These include research 

budget cuts in Member States, a less prescriptive approach in drafting the call texts in the work 

programmes allowing for more newcomers, and broader application of the two‐stage proposal schemes. 

 

Furthermore, the increased attractiveness of the programme also explains the growing interest in 

Horizon 2020. In total, over 8 500 more proposals where submitted in 2015 than in 2014. This is 

reflected in lower success rates in 2015 than 2014 throughout Horizon 2020: in terms of numbers of 

proposals, from 13.2% to 10.7%, and in terms of funding, from 14.2% to 10.9%.  

 

One worrying finding is the fact that an ever larger number of high quality proposals scoring above the 

threshold in the project proposal evaluation cannot be funded. A mere 22.7% of the proposals which 

scored above the threshold were retained for funding in 2015. This constitutes a significant decrease of 

8.8 percentage points compared to 2014. In total for Horizon 2020, about one in four high quality 

proposals submitted was selected for funding. In numbers, 25 116 high quality proposals in the first two 

years of Horizon 2020 were not funded2. This means that 77.3% of successful proposals could not be 

funded. The Commission calculates that H2020 would have needed an additional EUR 41.6 billion in 

the first two years to fund all proposals deemed excellent by independent evaluators. The extrapolated 

figure for the years to come until the end of the programme amounts to an additional EUR 145.6 billion 

                                                 
1 Seventh FP7 Monitoring Report 2013, see page 10: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf 
2 Horizon 2020 Monitoring Report 2015: 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/7th_fp7_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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if H2020 is to exploit European excellence potential to the maximum. 

 

Table: Overall Success Rates1 

 
 

 Participation by third countries dropped by half 

Horizon 2020 should contribute to maintaining the status of Europe as a key global player, in direct 

competition with the world’s top performing research regions. To achieve this, the programme should 

have a strategic vision and structure to support Europe in this. It should fulfil a strategic role when it 

comes to European co-ordination/prioritisation. In a nutshell, Horizon 2020 should be open, but in a 

strategic way. 

 

However, the share of third country participation in FP7 was higher (i.e. 4.0% for all projects and 4.3% 

for collaborative projects). In H2020, third country participation in internationally open collaborative 

projects increased from 2.1% in 2014 to 2.8% in 2015, and for all projects from 1.7% in 2014 to 2.0% 

in 2015.  

This has to do with the fact that the Commission has taken a radically new approach to international 

collaboration in H2020 as compared to FP7, changing the funding regime for third countries and 

abandoning the former INCO. The latter was replaced by strategic programming and roadmaps 

including flagship initiatives for collaboration with targeted non-EU countries. Much emphasis was also 

placed on multilateral funding through Member States. However, and especially when addressing the 

societal challenges as defined in H2020, a global approach requiring the involvement of all actors 

worldwide is imperative. 

 

 Insufficient definition of impact in H2020 projects 

There are some concerns about the fact that the underlying definition of impact for H2020 projects poses 

problems for both project evaluators and researchers carrying out the project. In the long run, a fuzzy 

definition of impact will also disappoint research funders who will not be satisfied with the research 

outcomes. Collectively and especially when addressing societal challenges, the Commission and 

national governments will need to improve tracking outcomes and impact as well as broaden the 

definition of what constitutes impact. Different types of research produce different types of impact and 

evaluation processes need to reflect this. This discussion is connected with the need to better determine 

the place of innovation and the corresponding TRLs in research programme and project formulation. An 

overhaul of the H2020 indicators measured by DG RTD is needed. 

 

It is to be noted that the legal base of H2020 states that it should support all stages of the research and 

innovation chain, so a concentration only on higher TRL levels is not a legal obligation but a political 

choice. The currently required high TRLs in Pillar 3 make it hard for vast sectors of the research 

landscape, such as universities, to compete. Focusing only on higher TRLs, while important to boost 

European industrial competitiveness, may limit the future absorption of disruptive innovations that are 

still in the pipeline of research projects with lower TRLs. 

 

                                                 
1 Same source as for footnote 15. 

 



 

 

RR\1127422RO.docx 29/47 PE600.940v02-00 

 RO 

Generally, TRLs are based on a narrow perception of innovation as a linear model. TRLs thus do not 

capture the full complexity and bandwidth of innovation and exclude non-technological forms of 

innovation generated by fundamental or applied research, particularly from SSH research. 

To a considerable extent, whole areas of research are being excluded from Horizon 2020 simply because 

the value they bring to society is not reflected well in the current impact and innovation definitions. 

 

 Lost focus on the European Research Area  

It seems that current policymakers both in Member States and the Commission have lost interest in 

ERA. ERA progress reports have been launched since 2013 and one would as a consequence assume 

that a better database for ERA monitoring would also lead to common targets or corrective measures 

which would make the realisation of ERA successful. This is still not the case. 

 

There are some concerns about this Commission’s reluctance to continue with the European Research 

Area project which is even anchored in the Treaty of Lisbon. H2020 should not come on top of what 

Member States are doing nationally and operate in isolation from them, but should be intrinsically 

linked, coordinated and aligned with Member States’ activities (as also laid down in the TFEU). H2020 

should act as a pull factor for ERA to work better and should demonstrate clear EU added value. The 

overall poor progress made by Member States in reaching the 3% goal for GDP allocation to R&D by 

2020 is intrinsically linked to this lost focus on ERA. In this respect joint programming, in which 

Council began to play a bigger role, is essential for ERA because it incentivises countries to prioritise 

nationally and enhances capacity building by collaborating across borders. Council should play a 

stronger role in defining common grand societal challenges that are then reflected in the Joint 

Programming Initiatives and in Horizon 2020. 

 

The introduction of the 3 O’s1 by Commissioner Moedas, after having declared that ERA was 

completed, reduced the potential of European research policy to marginal operational details within the 

much wider scope of ERA. 

 

Taking ERA seriously would also improve the discussion on cohesion versus excellence within Europe. 

ERA is about capacity building, about national and regional coordination across borders, fostering 

mutual learning, avoiding redundancies and acting in a more strategic and efficient manner. 

Transnational cooperation has always been a good test bed to gather experience in order – at a later stage 

– to compete better when participating in H2020.  

 

 Addressing the innovation valley of death 

The innovation process is characterised by the existence of a hard step between the development of an 

innovative product and its commercialisation. This gap is known as the innovation ‘valley of death’. 

SMEs are specifically vulnerable to this issue. They therefore need support to overcome this gap. A 

potential European Innovation Council (EIC), as proposed by Commissioner Moedas, should try to 

analyse the gaps and take action where needed. 

 

A lot has been done already with the introduction of the Fast Track to Innovation and the SME 

Instrument which focuses on very high TRLs. However these had very low success rates (7%). One 

possibility, rather than investing even more, could be to decomplexify the EU funding landscape. There 

might be enough out there, but information on it is lacking.  

This should not be the sole task of H2020 and other programmes should play a bigger role. H2020 

cannot be overburdened to solve everything.  

 

                                                 
1 Open Science, Open Innovation, Open to the World. Speech by Carlos Moedas, Commissioner for Research, 

Science and Innovation at the conference ‘A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation’ in 

Brussels, 22 June 2015. 
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 Widening participation 

Despite the Sharing Excellence and Widening Participation instruments launched in the Horizon 2020 

programme with its total budget of 816 million euro, there has been no significant increase in the share 

of low-performing European countries and regions in the framework programme. 

Europe needs cohesion in terms of excellence and competitiveness and Horizon 2020, together with 

efforts by each Member State, are instruments to achieve that goal. 
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26.4.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE 

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

referitor la evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la 

jumătatea perioadei a acestuia și propunerea privind cel de-al nouălea program-cadru 

(2016/2147(INI)) 

Raportor pentru aviz: Nils Torvalds 

 

SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 

în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât Strategia Europa 2020 vizează dedicarea a 3 % din PIB-ul UE pentru activități de 

cercetare și dezvoltare; 

B. întrucât facilitarea excelenței științifice rămâne un pilon central al Programului-cadru 

Orizont 2020 pentru cercetare și inovare; 

C. întrucât se estimează că fiecare euro cheltuit cu activități de cercetare și inovare (C&I) în 

UE generează circa 11 EUR în efecte economice directe și indirecte prin inovare, noi 

tehnologii și produse1; 

D. întrucât investițiile UE în cercetarea de frontieră și în inovare sunt de maximă importanță, 

dat fiind că activitățile din domeniul C&I au o valoare adăugată substanțială la nivelul UE, 

stimulează competitivitatea UE în ansamblul său și atrag creștere economică și crearea de 

locuri de muncă, 

1. subliniază punerea în aplicare cu succes a programului Orizont 2020, demonstrată de 

numărul în creștere de propuneri depuse, dintre care multe sunt de o calitate excelentă; 

subliniază faptul că, în cadrul programului Orizont 2020, s-au realizat progrese 

semnificative în ceea ce privește simplificarea procedurilor, optimizarea proceselor 

interne și reducerea duratei procedurilor de acordare a granturilor, iar bunele practici de 

întocmire a bugetului pentru participanți și agenții au fost, la rândul lor, consolidate în 

mod semnificativ; solicită să se depună eforturi pentru a realiza îmbunătățiri suplimentare 

                                                 
1 Comisia Europeană, 2015, „ Commitment and Coherence – Ex‐Post Evaluation of the 7th EU Framework 

Programme” („Angajament și coerență, evaluare ex-post a celui de-Al șaptelea Program-cadru al UE”), p. 5. 
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în acest domeniu în cadrul PC9, astfel încât să se asigure o structură simplă, clară și 

accesibilă tuturor participanților; solicită continuarea schemei de finanțare bazate pe 

granturi și pe instrumente financiare care s-a bucurat de un mare succes, pentru a menține 

competitivitatea în rândul instituțiilor și al societăților de cercetare din Europa, în 

contextul unei concurențe mondiale tot mai acerbe; 

2. salută accentul pus de program pe IMM-uri, pe creșterea ratei de participare a acestora, 

precum și excelenta absorbție a bugetului dedicat IMM-urilor în cadrul programului; 

consideră însă drept insuficient obiectivul stabilit de Comisie, privind alocarea sumei de 

8,65 miliarde EUR pentru implicarea IMM-urilor; solicită stabilirea de obiective mai 

ambițioase, atât cantitative, cât și calitative; solicită Comisiei să analizeze în continuare și 

să propună noi metode pentru coordonarea acțiunilor din cadrul COSME, al noului 

Consiliu european pentru inovare (EIC) și al Orizont 2020, cu scopul de a elimina 

obstacolele rămase în calea participării IMM-urilor și de a asigura o mai bună promovare 

a programului în rândul IMM-urilor; 

3. reamintește faptul că, pentru a crea produse și servicii competitive care rezultă din idei și 

cercetare, este esențială investiția în modernizarea și dezvoltarea științei, tehnologiei și a 

mediului antreprenorial, dezvoltarea parteneriatelor între sectorul public și cel privat, 

precum și implicarea comunității academice în procesele de dezvoltare, pentru a 

direcționa rezultatele cercetării științifice către îndeplinirea nevoilor societății; 

4. subliniază că finanțarea UE nu poate substitui eforturile naționale și solicită statelor 

membre să inverseze tendința de reducere a resurselor alocate pentru activitățile de 

cercetare și inovare (C&I); consideră că acest lucru a condus la un număr mai ridicat de 

cereri și a contribuit la scăderea ratelor de succes ale propunerilor; 

5. ia act, cu mare îngrijorare, de faptul că rata de succes a programului Orizont 2020 a 

înregistrat o scădere semnificativă față de cea a predecesorului său (PC7) în cadrul 

perioadei anterioare, în condițiile în care doar aproximativ una din patru propuneri de 

înaltă calitate au primit finanțare; reamintește faptul că, dacă toate cele 25 000 de 

propuneri de înaltă calitate ar fi primit finanțare, ar fi fost necesară alocarea suplimentară 

a 41,6 miliarde EUR în primii doi ani de activitate a programului H20201; regretă 

pierderea acestor oportunități pentru UE de a realiza o creștere economică bazată pe 

cunoaștere, durabilă și favorabilă incluziunii, după cum se prevede în Strategia UE 2020; 

6. observă că fondurile ESI și programul Orizont 2020 ar trebui planificate mai eficient, 

astfel încât acestea să se completeze reciproc în cel mai bun mod cu putință; 

7. atrage atenția asupra presiunilor bugetare care afectează programele-cadru ale Uniunii 

pentru cercetare și inovare; regretă efectul negativ pe care criza plăților din bugetul UE l-a 

avut asupra punerii în aplicare a programului în cursul primilor ani ai actualului CFM; ia 

act, printre altele, de amânarea artificială a unor cereri de propuneri în valoare de 1 miliard 

EUR în 2014, precum și de reducerea semnificativă a nivelului de prefinanțare pentru 

programele noi; subliniază, în acest context, faptul că, în conformitate cu articolul 15 din 

Regulamentul privind CFM, o concentrare a resurselor la începutul perioadei de aplicare a 

programului a fost realizată în perioada 2014-2015 pentru programul Orizont 2020; 

subliniază că această concentrare a resurselor la începutul perioadei a fost pe deplin 

                                                 
1 Comisia Europeană, 2016, Raportul de monitorizare 2015 a programului „Orizont 2020”, p. 11. 
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absorbită de program, ceea ce demonstrează buna performanță a acestui program și 

capacitatea sa de a absorbi sume și mai mari; subliniază că această concentrare a 

resurselor la începutul perioadei nu modifică pachetul financiar general al programelor, 

însemnând, în schimb, un nivel mai redus al creditelor în a doua jumătate a CFM; solicită 

celor două componente ale autorității bugetare și Comisiei să asigure un nivel adecvat al 

creditelor de plată în anii următori și să depună toate eforturile pentru a preveni o nouă 

criză a plăților în ultimii ani ai actualului CFM;  

8. îndeamnă Comisia să asigure atingerea cotelor contribuției financiare a UE pentru 

obiectivele legate de climă și sustenabilitate din cadrul programului Orizont 2020; 

9. regretă reducerea cu 2,2 miliarde EUR a bugetului H2020 pentru finanțarea Fondului 

european pentru investiții strategice; subliniază angajamentul Parlamentului de a reduce 

impactul negativ al unor astfel de reduceri bugetare în cadrul procedurii bugetare anuale; 

își reafirmă poziția, potrivit căreia noile programe ar trebui finanțate din fonduri noi la 

buget; solicită ca, în cadrul viitorului CFM, să se ia în considerare posibilitatea de a 

majora resursele PC9 prin rambursarea totală a fondurilor redistribuite către FEIS, pentru 

a soluționa parțial aceste chestiuni; 

10. remarcă faptul că programul Orizont 2020 și următorul PC vor trebui să țină seama de 

ieșirea din UE a Regatului Unit și că Regatul Unit va deveni o țară terță și va trebui să 

îndeplinească anumite condiții pentru a-și continua participarea; insistă asupra faptului că 

este necesar să se găsească rapid soluții la această problemă, având în vedere poziția de 

lider a Regatului Unit în materie de C&I și rolul său semnificativ în colaborarea științifică 

în întreaga UE; 

11. atrage atenția asupra enormului potențial neexploatat de cercetare și inovare din Europa și 

asupra necesității de a împiedica exodul de creiere; subliniază importanța pe care o are 

consolidarea finanțării pentru cercetarea fundamentală în domeniul excelenței științifice și 

pentru poziția de lider în sectorul industrial; regretă faptul că cererea pentru programele 

existente, precum Tehnologiile viitoare și emergente, acțiunile Marie Skłodowska-Curie 

sau Inovarea în IMM-uri a depășit cu mult oferta; solicită înființarea de incubatoare de 

afaceri în universități, pentru a facilita dezvoltarea unor noi întreprinderi și a activităților 

independente; încurajează Uniunea să acționeze în continuare în vederea implementării 

unor programe de finanțare ambițioase în viitor; îndeamnă statele membre să majoreze 

resursele financiare pentru toate programele pentru care cererea depășește cu mult oferta; 

12. salută înființarea Consiliului european pentru inovare (EIC) și solicită Comisiei să 

prezinte o analiză a strategiei utilizate pentru a-i permite EIC să completeze programele de 

cercetare existente, fără a le diminua; 

13. subliniază faptul că bugetul UE ar trebui să reflecte obiectivul ambițios al programului 

Orizont 2020 de a transforma UE într-o economie de prim rang la nivel mondial și într-o 

societate bazată pe cercetare și inovare. 
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30.3.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

referitor la evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la 

jumătatea perioadei a acestuia și propunerea privind cel de-al nouălea program-cadru 

(2016/2147(INI)) 

Raportor pentru aviz: Matthijs Van Miltenburg 

 

SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 

energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. consideră că excelența și competitivitatea în cercetare trebuie să rămână principii 

fundamentale ale Programului-cadru al UE pentru cercetare și inovare, pe când fondurile 

ESI ar trebui să vizeze creșterea regională și coeziunea; se opune, prin urmare, oricăror 

criterii sau contingente în cadrul noului Program-cadru care urmăresc să influențeze 

distribuția geografică sau coeziunea; invită Comisia să evalueze instrumentul de asistență 

din programul Orizont 2020, intitulat „Răspândirea excelenței și extinderea participării”, 

și, în cazul în care acesta are succes, să îl păstreze și în cel de-al nouălea program-cadru, 

pentru a asigura o dezvoltare echilibrată a activităților de cercetare în întreaga Uniune 

Europeană; 

2. ia act de faptul că există atât diferențe, cât și asemănări în ceea ce privește obiectivele și 

focalizarea între Programul-cadru și fondurile ESI; observă că introducerea obiectivului 

tematic 1 în Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune, referitor la consolidarea 

cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării, a sporit mult rata de absorbție a 

rezultatelor cercetărilor; consideră că trebuie să se depună eforturi suplimentare pentru a 

maximiza sinergiile la nivel de program și la nivel de proiect; încurajează Comisia să 

analizeze mai în detaliu modelele teritoriale ale programului Orizont 2020 și cheltuielile 

din fondurile ESI, pentru a identifica domeniile speciale în care sinergiile în alocarea de 

fonduri ar trebui să fie sporite și pentru a crea o bază de date cu bune practici pentru 

proiecte, precum și pentru a indica căi pentru posibile sinergii viitoare; 

3. reamintește proiectul-pilot din bugetul UE numit „Calea către excelență” (Stairway to 

Excellence - S2E), care oferă în continuare sprijin regiunilor din 13 state membre pentru 

dezvoltarea și valorificarea sinergiilor între fondurile ESI, programul Orizont 2020 și alte 
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programe de finanțare ale UE; 

4. consideră că o strategie de cercetare și inovare pentru specializarea inteligentă (RIS3) 

reprezintă un instrument adecvat pentru construirea, reformarea și consolidarea 

ecosistemelor regionale de inovare; subliniază că, în baza priorităților identificate în 

cadrul RIS3, ar trebui să se dezvolte și cooperarea interregională, deoarece acest lucru va 

face posibilă crearea de lanțuri valorice în întreaga UE; solicită Comisiei să consolideze 

dezvoltarea în continuare a comunităților cunoașterii și inovării (CCI) ale Institutului 

European de Inovare și Tehnologie (EIT) cu centrele RIS3; invită Comisia, statele 

membre și regiunile să își intensifice eforturile pentru a îmbunătăți calitatea strategiilor de 

specializare inteligentă și punerea eficientă în aplicare a strategiilor acestora; 

5. consideră că fondurile ESI pot fi utilizate pentru a construi și consolida infrastructura de 

cercetare și inovare (C&I) și capacitățile și, prin urmare, pentru a permite statelor membre 

să obțină excelența în C&I; subliniază faptul că se pot utiliza fonduri ESI pentru transferul 

de inovare, promovarea investițiilor publice și private în C&I și pentru dezvoltarea 

legăturilor și a sinergiilor dintre întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și 

sectorul învățământului superior; speră că fondurile ESI au fost utilizate pentru 

promovarea unor centre de competență și a unor centre de inovare, în special a celor de 

interes european; 

6. consideră că investițiile eficiente în cercetare și inovare (C&I) efectuate din fondurile ESI 

pot avea loc numai în cazul în care statele membre dispun de condiții-cadru adecvate; 

reamintește importanța îndeplinirii condiționalităților ex ante relevante în politica de 

coeziune, cum sunt, de pildă, cele referitoare la specializarea inteligentă, pentru a asigura 

un impact semnificativ al fondurilor ESI asupra inovării; solicită, prin urmare, o legătură 

puternică și echilibrată între recomandările specifice fiecărei țări pentru reforme 

structurale în domeniul C&I și investițiile în C&I; 

7. invită statele membre să creeze condiții mai bune pentru inovare, cercetare și dezvoltare, 

în special cu scopul de a crește investițiile publice și private combinate în cercetare și 

dezvoltare (C&D) la 3 % din PIB până în anul 2020 și să intensifice activitățile C&I în 

special în regiunile mai puțin dezvoltate; observă că există o corelare clară între 

investițiile naționale în C&D și numărul cererilor de proiecte soluționate cu succes în 

cadrul Programelor-cadru (PC); 

8. consideră că este necesar să se includă stimulente mai puternice pentru a utiliza fondurile 

ESI pentru investițiile în C&I în cazul în care există recomandări specifice fiecărei țări în 

acest sens sau în cazul în care se identifică deficiențe; concluzionează că fondurile ESI 

pentru investițiile în C&I vor furniza 65 de miliarde de euro în perioada 2014-2020; 

propune, prin urmare, utilizarea rezervei de performanță a fondurilor ESI stabilită în 

statele membre pentru a investi o proporție substanțială din veniturile din fondurile 

structurale în C&I; 

9. salută principiul și potențialul „mărcii de excelență”, ca o etichetă de calitate aplicată în 

domeniul sinergiilor dintre fondurile ESI și Orizont 2020, dar constată că aceasta este 

insuficient pusă în aplicare, lucru datorat lipsei de finanțare în statele membre; consideră 

că proiectele, care au fost depuse în scopul finanțării în cadrul programului Orizont 2020, 

au trecut prin criterii stricte de selecție și de atribuire, cu un rezultat pozitiv, însă nu au 

putut fi finanțate din cauza constrângerilor bugetare, ar trebui să fie finanțate prin 
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resursele fondurilor ESI, dacă aceste resurse sunt disponibile în acest scop; subliniază 

faptul că un mecanism similar ar trebui să fie definit, de asemenea, pentru proiectele de 

cercetare colaborativă; 

10. regretă faptul că bugetul programului Orizont 2020 a fost redus cu 2,2 miliarde de euro 

pentru a finanța fondul de garantare a FEIS; este de părere că UE trebuie să rămână 

competitivă pe plan internațional și nu ar trebui să își piardă potențialul C&I; subliniază 

faptul că, pentru a fi în măsură să acorde sprijin adecvat pentru cercetare, PC9 și fondurile 

ESI trebuie să fie bugetate în mod corespunzător în cadrul financiar multianual post-2020; 

prin urmare, propune creșterea bugetului pentru PC9 la suma totală de 100 de miliarde de 

euro, inclusiv un buget dedicat mai mare pentru instrumentul specific IMM-urilor, care ar 

trebui să fie asigurată pe întreaga durată a programului; 

11. invită Comisia ca, în cadrul procesului de pregătire a PC9 și a regulamentelor viitoare 

privind fondurile ESI, să se asigure că condițiile-cadru sunt îmbunătățite și simplificate, 

astfel încât să se stimuleze sinergiile și complementaritatea între politicile sectoriale 

specifice în domeniul C&I, fondurile structurale și fondurile și programele din domeniul 

C&I; subliniază că PC9 ar trebui să continue să se concentreze în primul rând asupra 

proiectelor pe niveluri joase și medii de maturitate tehnologică (Technology Readiness 

Levels - TRL), în vreme ce proiectele pe niveluri TRL mai mari ar trebui să rămână în 

principal în sfera fondurilor ESI; 

12. observă că normele privind ajutorul de stat se aplică fondurilor ESI, însă nu și 

programului Orizont 2020, deși ambele pot finanța proiecte similare, având obiective 

similare; subliniază faptul că acest lucru generează probleme inutile referitoare la sinergia 

dintre aceste fonduri; subliniază faptul că o abordare vizând „egalitatea de tratament” în 

ceea ce privește procedurile, de exemplu privind ajutorul de stat și eligibilitatea costurilor 

pentru fondurile ESI și PC, ar trebui să devină principiul călăuzitor; invită Comisia să 

prezinte o revizuire a normelor relevante privind ajutorul de stat, mai ales cu privire la 

proiectele cu „marcă de excelență”, și să definească proiectele care nu se mai încadrează 

în domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat. 
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3.5.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN 

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie 

referitor la evaluarea implementării programului Orizont 2020 în vederea evaluării sale 

intermediare și a propunerii privind al 9-lea Program-cadru 

(2016/2147(INI)) 

Raportoare pentru aviz: Vilija Blinkevičiūtė 

 

AVIZ 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru industrie, 

cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

–  având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 8 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 14 alineatul (1) și articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 

1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire 

a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de 

abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE1, 

A. întrucât programul Orizont 2020, în conformitate cu cerințele articolul 16 din 

regulamentul aferent, integrează egalitatea de gen și dimensiunea de gen în cercetare și 

inovare ca temă transversală, în fiecare dintre diferitele etape ale programului de lucru;  

B. întrucât, în programul Orizont 2020, sunt prevăzute trei obiective de integrare, și anume: 

promovarea egalității de șanse și a echilibrului de gen în echipele de proiect, asigurarea 

echilibrului de gen în procesul decizional și integrarea unei dimensiuni de gen în 

conținutul cercetării și inovării, care să fie calitativă; 

C. întrucât UE și-a asumat angajamentul de a promova egalitatea de gen și de a asigura 

integrarea dimensiunii de gen în toate acțiunile sale; întrucât cercetarea și inovarea 

reprezintă motoare esențiale ale creșterii economice europene, iar o mai mare reprezentare 

a femeilor în cercetare contribuie la răspândirea inovațiilor; întrucât valorificarea 

potențialului deplin al aptitudinilor, cunoștințelor și calificărilor femeilor va contribui la 

                                                 
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 104. 
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stimularea creșterii economice, a locurilor de muncă și a competitivității europene;  

D. întrucât în perioada 2014-2015 procentul de femei din grupurile consultative a fost de 

51,9%1; întrucât acesta a fost singurul indicator legat de participarea femeilor care a 

îndeplinit obiectivul specific stabilit, în cazul de față - 50%; întrucât proporția de experte 

înregistrate în bazele de date de experți a fost de 31,1 %, iar proporția de femei care 

participă în comisiile de evaluare a fost de 36,7%2; întrucât ambele cifre nu au îndeplinit 

obiectivele specifice corespunzătoare de 40 %; 

E. întrucât dimensiunea de gen în conținutul cercetării și al inovării a fost vizibilă în 36,2 % 

din proiectele atribuite3; întrucât în perioada 2014-2015, procentul de femei participante la 

proiectele din programul Orizont 2020 a fost de 35,8 % din forța de muncă totală, inclusiv 

personalul din afara cercetării4; 

F. întrucât programul Orizont 2020, la fel ca toate programele UE, urmărește îndeplinirea 

angajamentelor asumate în Strategia Europa 2020, precum și a altor angajamente 

internaționale, cum ar fi COP21 și Agenda 2030 pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv 

obiectivul de dezvoltare durabilă (ODD) nr. 5 pentru egalitatea de gen; întrucât aceste 

scopuri nu vor putea fi atinse fără a se recurge la inovare, cercetare și dezvoltare; 

subliniază, însă, că programul este complementar investițiilor proprii ale statelor membre 

în domeniul cercetării și inovării,  

1. remarcă schimbările pozitive din ultimii ani în ceea ce privește egalitatea între femei și 

bărbați în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, dar atrage atenția asupra puternicei 

segregări verticale și orizontale care afectează femeile din mediul academic și asupra 

prezenței unor bariere culturale și instituționale; 

2. salută faptul că programul Orizont 2020 sprijină organismele de cercetare în 

implementarea planurilor vizând egalitatea de gen; salută, de asemenea, proiectul comun 

al Comisiei și al Institutului European pentru Egalitatea de Gen care urmărește crearea 

unui instrument online pentru planurile privind egalitatea de gen, ca mijloc de identificare 

și de schimb de bune practici cu părțile interesate relevante; 

3. subliniază importanța menținerii unor relații cât mai strânse cu oamenii de știință din 

Marea Britanie, pentru a evita întreruperile sau pierderile de cunoștințe în domeniul 

cercetării medicale; 

4. salută faptul că echilibrul de gen în rândul personalului reprezintă unul dintre factorii de 

clasificare în criteriile de evaluare din Orizont 2020, având în vedere că femeile reprezintă 

35,8% din forța de muncă; invită Comisia să introducă o cerință privind o participare 

minimă de 40% a sexului sub-reprezentat în următorul program-cadru; salută, totodată, 

faptul că solicitanții au posibilitatea de a include în propunerile lor, la rubrica cheltuielilor 

eligibile, instruirea și studiile specifice pe tema dimensiunii de gen; 

                                                 
1 Raport de monitorizare 2015, Orizont 2020, 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf. 
2 Ibid. 
3 Orizont 2020 Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare, Studiu EPRS, februarie 2017. 
4 Ibid. 
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 5. salută indicatorii specifici folosiți pentru a monitoriza implementarea perspectivei 

egalității de gen în programul Orizont 2020, dar regretă faptul că doar 36,2 % din 

granturile semnate în aceeași perioadă au luat în considerare dimensiunea de gen în 

conținutul cercetării și al inovării1; invită, prin urmare, Comisia să includă elaborarea unei 

evaluări de gen, ca o condiționalitate ex ante, care să se aplice tuturor granturilor din 

cadrul celui de-al nouălea Program-cadru;  

6. remarcă faptul că, în prezent, nu există indicatori care să evalueze procentul de proiecte 

care abordează specific chestiuni privind egalitatea de gen și aspectele strâns legate , cum 

ar fi: sănătatea (în special sănătatea maternă și a noului născut), bolile legate de sărăcie și 

bolile neglijate, care afectează în mod disproporționat femeile și copiii, hrana și nutriția, 

apa și salubritatea, precum și accesul la resurse; remarcă, în acest sens, absența unor 

indicatori de măsurare a procentului de cereri de propuneri care vizează astfel de proiecte; 

invită Comisia să includă indicatori pentru toate aceste chestiuni în viitoarele rapoarte 

anuale de monitorizare a programului Orizont 2020 și în noul program-cadru; 

7. salută echilibrul de gen la care s-a ajuns în grupurile consultative ale programului Orizont 

2020, participarea femeilor atingând 52 % în 2014 și 2015; regretă, totuși, că procentul de 

experte înregistrate în bazele de date de experți și procentul de femei care participă în 

comisiile de evaluare nu au atins ținta de 40 % de participare a sexului sub-reprezentat; 

invită Comisia să propună noi măsuri pentru a remedia această situație; 

8. salută faptul că unul dintre obiectivele din secțiunea „Știință cu și pentru societate” este 

asigurarea egalității de gen atât în procesul de cercetare, cât și în conținutul cercetării; 

salută, totodată, acordarea burselor „Sprijin pentru organizațiile de cercetare pentru 

aplicarea planurilor de egalitate de gen” și „Promovarea egalității de gen în programul 

Orizont 2020 și în Spațiul european de cercetare”; regretă, totuși, faptul că nu există linii 

bugetare speciale pentru obiectivele prevăzute în programul Orizont 2020; 

9. consideră că este necesară o nouă reexaminare pentru a evalua rezultatele programului 

Orizont 2020, bazată pe indicatori fiabili și comparabili, cum ar fi procentul de femei 

participante și coordonatoare de proiect în cadrul programului, precum și pentru a propune 

ajustări la acțiunile specifice, dacă este necesar, pentru a obține rezultate mai bune;  

10. cere Comisiei să mărească bugetul programului Orizont 2020, pentru a crește numărul 

universităților și instituțiilor de cercetare participante și invită statele membre să faciliteze 

accesul la granturi specifice pentru cercetătoare și femeile de știință, pentru a încuraja 

egalitatea în carierele științifice și pentru a crește competitivitatea la nivelul Uniunii;  

11. invită statele membre să consolideze mai mult integrarea perspectivei de gen în programul 

Orizont 2020 și în viitorul Program-cadru nr. 9, precum și să sprijine și să întărească 

dialogul dintre instituțiile de cercetare, întreprinderi și parteneri sociali asociați; cere să se 

elaboreze obiective specifice privind egalitatea de gen în strategii, programe și proiecte în 

toate etapele ciclului de cercetare; 

12. invită Comisia și statele membre să-și intensifice eforturile pentru a elimina inegalitățile 

                                                 
1 Raport de monitorizare 2015, Orizont 2020, p. 53-217. 

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitori

ng_report.pdf  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_monitoring_reports/second_h2020_annual_monitoring_report.pdf
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structurale de gen rămase în rândul cercetătorilor, în special în ceea ce privește condițiile 

de lucru – cum ar fi: diferențele de remunerare și dispozițiile contractuale discriminatorii – 

și în reprezentarea femeilor în consiliile de conducere ale instituțiilor de cercetare și ale 

universităților1; 

13. subliniază că trebuie promovat antreprenoriatul femeilor prin instrumentul pentru IMM-

uri, astfel încât să se încurajeze femeile să considere antreprenoriatul ca o opțiune 

relevantă de carieră, facilitând accesul la credite, reducând birocrația și alte obstacole 

pentru start-up-urile create de femei, cu scopul de a realiza o creștere inteligentă, 

sustenabilă și incluzivă; subliniază, totodată, importanța programelor de sprijin pentru 

antreprenoare și pentru femeile din mediul științific și academic și îndeamnă UE să 

sprijine aceste programe într-un mod mai concret, inclusiv prin acțiuni pozitive, cum ar fi 

crearea de rețele și programe de mentorat, precum și prin crearea unor condiții adecvate și 

asigurarea de șanse egale cu bărbații la toate vârstele, pentru pregătire, promovare, 

recalificare și reconversie profesională;  

14. invită Comisia și statele membre să mărească numărul și impactul campaniilor de 

conștientizare și informare dedicate programului Orizont 2020, pentru a atrage mai multe 

fete în domeniile STIM și pentru a stimula participarea femeilor la proiectele de cercetare; 

invită Comisia să analizeze publicul țintă urmărit de campanile de informare și să 

evalueze în ce măsură au reușit aceste campanii să mărească participarea femeilor la 

proiectele de cercetare; 

15. încurajează statele membre să promoveze măsuri și acțiuni care încurajează potențialul de 

conducere a femeilor și participarea lor la procesul decizional, folosind instrumente 

specifice cum ar fi mentoratul, crearea de rețele și promovarea de modele de urmat pentru 

evoluția profesională a femeilor; 

16. invită Comisia să adopte o abordare calitativă în reportul intermediar de evaluare al 

programului Orizont 2020 și să folosească raportul de evaluare intermediară pentru a 

elabora măsurători specifice ale participării și incluziunii de gen, care să fie folosite în 

evaluarea ex-post a programului Orizont 2020; 

17. cere menținerea unei linii de finanțare independente pentru proiectele de schimbări 

structurale legate de gen (cum ar fi GERI pentru perioada 2014-2016), precum și pentru 

alte teme vizând egalitatea de gen în cercetare și inovare; 

18. cere includerea unei strategii solide pentru egalitatea de gen și a unor obiective măsurabile 

în propunerea privind cel de al 9-lea Program-cadru, precum și a unor cerințe mai 

dezvoltate și concrete privind incluziunea de gen în regulamentul de bază, care să fie 

propuse în noul program-cadru; consideră că este important ca egalitatea de gen să fie 

sprijinită în continuare ca obiectiv transversal și ca domeniu specific eligibil pentru 

finanțare în fiecare dintre diferitele etape ale programului de lucru. 

  

                                                 
1 She Figures 2015. https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-

final.pdf#view=fit&pagemode=none  

https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf#view=fit&amp;pagemode=none
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