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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 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 inovația în toate domeniile cunoașterii și activității sociale trebuie să aibă în 
vedere interesul public, îmbunătățirea calității vieții, promovarea bunăstării sociale și 
conservarea mediului și a echilibrului natural;

2. salută Comunicarea Comisiei privind „O Uniune a inovării” ca inițiativă emblematică a 
Strategiei Europa 2020 pentru creștere și locuri de muncă, și subliniază importanța 
evitării, la punerea în aplicare a acesteia, a greșelilor comise pe parcursul deceniului 
anterior;

3. subliniază caracterul multidimensional al inovației, care implică nu numai cercetarea 
științifică și dezvoltarea experimentală și tehnologică (care reprezintă piatra de temelie a 
inovației), ci și dezvoltarea de noi procese, metodologii și modele organizaționale și 
comportamentale;

4. subliniază că protecția mediului, a sănătății publice și a siguranței alimentare, precum și 
combaterea schimbărilor climatice, sunt printre domeniile cu cea mai acută nevoie de 
consolidare a eforturilor de inovație, implicând îmbunătățirea bazei științifice și 
tehnologice existente; subliniază faptul că viitoarele programe de cercetare și inovare ale 
UE vor trebui să țină seama de domeniile respective într-un mod corespunzător; în acest 
scop, subliniază nevoia de adoptare a unei abordări intersectoriale bazate pe reziliența 
ecosistemelor;

5. consideră că următoarele domenii reprezintă exemple de domenii prioritare, care necesită 
eforturi mai mari pentru dezvoltarea capacității în domeniul științei, tehnologiei și 
inovației (STI): utilizarea eficientă a resurselor, penuria resurselor, restaurarea 
ecosistemelor, recuperarea și reciclarea deșeurilor; schimbările climatice, deșertificarea și 
riscul de catastrofe naturale; conservarea naturii și a biodiversității, calitatea și siguranța 
alimentelor, schimbările demografice și noile epidemii;

6. consideră că investițiile în dezvoltarea și consolidarea capacității în materie de STI nu 
reprezintă doar un mod de a transforma ideile inovatoare în produse și servicii care pot fi 
comercializate, ci reprezintă, de asemenea, o modalitate necesară de a răspunde diverselor 
probleme și provocări cu care se confruntă umanitatea în prezent;

7. insistă asupra faptului că inovația trebuie să fie un element esențial al politicilor publice în 
domenii cum ar fi mediul, apa, energia, transportul, telecomunicațiile, sănătatea și 
educația; subliniază necesitatea promovării, difuzării și absorbției orizontale a inovației în 
sectorul public, în firmele private și, în special, în IMM-uri;

8. solicită Comisiei să mobilizeze resursele Cadrului strategic comun pentru cercetare și 
inovare în UE pentru a garanta implementarea durabilă a infrastructurilor de cercetare în 
domeniul științelor medicale și biologice ca serviciu public de cercetare și dezvoltare, 
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astfel încât să se asigure sporirea calității vieții cetățenilor, aceasta fiind o modalitate de a 
progresa în direcția unei societăți bazate pe cunoaștere, capabilă să facă față provocărilor 
sociale din Europa;

9. consideră că punerea unui accent mai puternic pe politica în materie de inovație reprezintă 
o șansă de modernizare și consolidare a serviciilor publice atât în sectoarele existente, cât 
și în sectoarele emergente, într-o serie amplă de domenii ale vieții economice și sociale, 
stimulând astfel calitatea și eficiența, crearea de locuri de muncă, combaterea sărăciei și a 
excluderii sociale, precum și coeziunea economică, socială și teritorială;

10. reamintește că, în anumite domenii, cum ar fi mediul, sănătatea publică și siguranța 
alimentară, instituțiile publice de cercetare și dezvoltare au o contribuție indispensabilă la 
elaborarea politicilor publice sectoriale, la evaluarea, reducerea la maxim și gestionarea 
riscurilor publice, precum și la certificare, standardizare și reglementare, printre alte 
atribuții esențiale care trebuie recunoscute și protejate; 

11. ia act de concluziile Comitetului european pentru inovație din 2009, potrivit cărora criza 
economică și financiară are efecte disproporționate în diferite țări și regiuni, ceea ce 
subminează obiectivul convergenței; este preocupat că actuala austeritate bugetară impusă 
statelor membre ar putea reduce și mai mult investițiile în STI, iar acest lucru ar avea 
efecte nedorite; este de acord cu faptul că inițiativa „O Uniune a inovării” ar trebui să 
implice toate statele membre și regiunile și că este esențial să nu se creeze un decalaj în 
domeniul inovației între țările și regiunile mai inovatoare și cele mai puțin inovatoare; 

12. consideră că o mai bună coordonare a eforturilor în domeniul STI nu ar trebui să însemne 
lipsa sau reducerea investiților în capacitatea științifică a anumitor state membre sau 
regiuni în detrimentul altora; consideră că, mai degrabă, ar trebui să implice investiții în 
dezvoltarea unei baze STI sigure și solide în diferitele țări și regiuni, care să țină seama de 
caracteristicile și nivelurile de dezvoltare ale acestora în vederea promovării unor sinergii 
benefice și a unei cooperări profitabile; 

13. subliniază rolul esențial al fondurilor structurale în promovarea investițiilor în STI; 
consideră că Fondul social european și Fondul european de dezvoltare regională joacă un 
rol esențial în formarea și calificarea lucrătorilor din sectorul inovației și în finanțarea 
strategiilor regionale în domeniul inovației, care ar putea avea un impact pozitiv asupra 
politicii teritoriale, a îmbunătățirii condițiilor de viață, a promovării justiției sociale și a 
bunăstării și conservării mediului; subliniază necesitatea consolidării politicii de coeziune 
și a obiectivelor sale, bazându-se, printre alte aspecte, pe inovație în contextul 
perspectivelor financiare post-2013;

14. subliniază necesitatea de a simplifica accesul la programele UE în vederea unei mai bune 
coordonări a acestora și în vederea sporirii efectului de levier al acestora asupra 
investițiilor în sectorul privat; subliniază faptul că Fondul european de dezvoltare 
regională ar trebui exploatat la maxim în vederea dezvoltării capacităților de cercetare și 
inovare în cadrul Europei;

15. salută parteneriatele europene în domeniul inovării, care au rolul de a spori și de a 
coordona investițiile în cercetare și dezvoltare, precum și de a coordona într-o mai mare 
măsură achizițiile publice în vederea accelerării introducerii de inovații pe piață; 
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subliniază, totuși, că politicile în materie de achiziții publice ar trebui elaborate astfel 
încât să nu înlocuiască piețele private sau să distorsioneze concurența, ci să le dezvolte, 
stimulând răspândirea inovării și menținând în același timp piețele deschise spre noi 
orientări;

16. subliniază faptul că inovarea și R&D ar trebui finanțate în principal prin intermediul 
capitalului privat; salută măsurile anunțate de Comisie în vederea consolidării pieței 
pentru capitalul de risc;

17. salută propunerea Comisiei de a dezvolta instrumente financiare în vederea generării unei 
creșteri majore a investițiilor private în cercetare și inovare până în 2014; salută 
colaborarea propusă cu Banca Europeană de Investiții, cu intermediari financiari naționali 
și cu investitori privați în vederea elaborării de propuneri privind abordarea lacunelor 
grave ale pieței, inclusiv în ceea ce privește capitalul de risc pentru întreprinderile cu 
creștere rapidă, finanțarea cu partajarea riscurilor pentru investițiile în proiectele de 
cercetare și dezvoltare și împrumuturile pentru IMM-urile cu creștere rapidă;

18. subliniază necesitatea de a elimina obstacolele din calea întreprinderilor inovatoare și 
dinamice, de exemplu, facilitând accesul mai bun la capitalul de risc timpuriu, îndeosebi 
pentru IMM-uri; recunoaște că o piață internă funcțională reprezintă cel mai mare sprijin 
în vederea inovării europene;

19. subliniază faptul că existența unor sisteme STI sigure și eficiente nu poate fi separată de 
existența în toate statele membre a unor sisteme publice de învățământ incluzive și de 
mare calitate care să promoveze accesul tuturor, fără discriminare, la nivelurile cele mai 
înalte de educație; sprijină acordarea unei atenții speciale domeniilor științei și ingineriei, 
mediului și sănătății; subliniază faptul că în unele dintre aceste domenii, în anumite state 
membre, lipsa sau reducerea investițiilor pe parcursul mai multor ani au provocat un 
deficit grav de personal specializat, inclusiv tehnicieni și cercetători, și consideră că 
această tendință trebuie inversată; 

20. consideră că progresul cunoașterii și al multiplelor sale aplicații nu exclude necesitatea 
unei evaluări deschise și participative a implicațiilor etice, sociale și politice ale acestor 
aplicații; atrage atenția asupra nevoii de a promova și difuza cultura științifică la nivelul 
publicului în general; 

21. consideră că trebuie adoptate măsuri în vederea sprijinirii inițiativelor care vizează 
promovarea dialogului științific și răspândirea rezultatelor în rândul unui public cât mai 
vast, pe lângă comunitatea științifică, sporind rolul societății civile în domeniul cercetării;

22. consideră că inovația și dezvoltarea științifică și tehnologică trebuie luate în considerare 
la elaborarea politicilor în domeniul ajutorului pentru dezvoltare și al cooperării; 
subliniază faptul că, pe lângă simpla exportare a tehnologiei, UE va trebui să dezvolte 
forme de cooperare veritabile, care să promoveze luarea în considerare a cunoștințelor 
locale, accesul la autonomie al țărilor în curs de dezvoltare și elaborarea de soluții la 
problemele specifice ale acestora;

23. subliniază faptul că o abordare coordonată la nivel european poate fi rezonabilă în cazul 
în care existența unor economii de scară și a unei valori adăugate a UE poate fi verificată 
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prin intermediul unei evaluări de impact; subliniază necesitatea unei coordonări mai clare 
și mai eficiente între statele membre și politicile UE în vederea evitării, în cazul 
proceselor de cercetare și dezvoltare, a unor dublări și suprapuneri costisitoare a 
activităților și, prin urmare, sprijină măsuri în vederea îndepărtării obstacolelor care stau 
în calea mobilității și activități de cercetare transfrontaliere;

24. subliniază nevoia de dezvoltare a unor indicatori de monitorizare a progresului în 
domeniul politicii inovării, care să permită o evaluare a performanței măsurilor politice în 
vigoare, pe modelul Tabloului de bord privind Uniunea cercetării și dezvoltării; salută 
propunerea privind monitorizarea progresului inovării în statele membre în cadrul 
„Semestrului european”;

25. consideră că absența unui brevet al UE reprezintă o „taxă pe inovare”, creând obstacole în 
calea tinerilor inovatori dinamici care caută parteneri în vederea dezvoltării, finanțării, 
producerii și vânzării inovațiilor lor; subliniază faptul că un singur sistem de brevetare al 
UE ar permite atât accelerarea procedurilor de solicitare a unui brevet de către 
întreprinderile cu idei inovatoare și reducerea costului acestor proceduri, cât și 
soluționarea litigiilor, permițând Europei să concureze cu adevărat pe piața globală; prin 
urmare, încurajează o cooperare sporită în acest domeniu și îndeamnă toate statele 
membre să se alăture acestor eforturi;

26. subliniază faptul că standardele de interoperabilitate pot contribui în mod pozitiv la 
creștere și concurență, îndeosebi atunci când acestea sunt adoptate de piață și nu sunt 
impuse de sus în jos; prin urmare, consideră că o reglementare inteligentă sub formă de 
standarde poate constitui un motor-cheie al inovării, dacă normele și standardele sunt 
proporționale, rezistente în timp și neutre din punct de vedere tehnologic, și dacă acestea 
sunt elaborate într-un mod care stimulează inovarea;

27. subliniază faptul că în anumite sectoare, precum sectorul medical, rezultatele cercetării au 
fost orientate spre inovare ori de câte ori acest lucru a fost posibil din punct de vedere 
științific și, prin urmare, consideră că pesimismul Comisiei cu privire la inovare este, în 
multe cazuri, nejustificat;

28. având în vedere faptul că inovarea este de obicei strâns legată de piață și că se dezvoltă 
prin canale informale, consideră că UE ar trebui să își îmbunătățească metodele de 
evaluare, având în vedere că nu se pot folosi aceleași criterii în toate domeniile de 
cercetare; 

29. regretă că protocoalele de inovare sunt supuse unor procese de aprobare birocratice lungi 
care încetinesc inovarea, limitează competitivitatea pieței UE și îngreunează progresul 
cunoașterii științifice în cadrul comunității medicale, privând pacienții de eventualele 
beneficii;

30. solicită Comisiei și statelor membre să definească și să pună în aplicare cadre politice în 
vederea stimulării accesului rapid al utilizatorilor la inovările valoroase din cadrul UE, 
garantând capacitatea reală a noilor inovări de a ajunge la potențiali utilizatori finali în 
intervale de timp rezonabile;

31. subliniază importanța de a acorda prioritate, în cadrul dialogului cu cercetătorii, revizuirii 
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Directivei privind studiile clinice în vederea garantării unui cadru de reglementare 
îmbunătățit pentru dezvoltarea de produse medicinale și pentru compararea tratamentelor 
alternative cu produse medicinale în cadrul cercetărilor clinice (conform concluziilor 
Consiliului privind inovarea și solidaritatea în domeniul produselor farmaceutice, 
adoptate la Bruxelles, la 6 decembrie 2010);

32. subliniază importanța majoră a utilizării noilor cunoștințe în vederea creării de modalități 
noi și mai bune de a preveni, descoperi și trata cancerul și în vederea promovării de 
mecanisme rapide pentru a pune aceste descoperiri la dispoziția pacienților;

33. îndeamnă Comisia să respecte recomandarea făcută în evaluarea intermediară a celui de-
Al șaptelea program-cadru (grupul de experți), conform căreia un moratoriu privind noile 
instrumente ar trebui luat în considerare până când instrumentele prezente sunt dezvoltate 
suficient și evaluate corespunzător, și ar trebui avut grijă să se evite proliferarea 
dezordonată a instrumentelor;

34. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului European o evaluare externă privind 
instrumentele de inovare create în cadrul celui de-Al șaptelea program-cadru -  platforme, 
inițiative tehnologice europene comune - evaluare care ar trebui să includă activități, 
cereri de ofertă, proiecte de inovare și rezultate (dacă există), precum și contribuția 
economică a fondurilor publice și private;
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