
PA\855893RO.doc PE458.493v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2010/2245(INI)

2.2.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie

referitor la o Uniune a inovării: transformarea Europei pentru o lume post-criză
(2010/2245(INI))

Raportor pentru aviz: João Ferreira



PE458.493v01-00 2/4 PA\855893RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\855893RO.doc 3/4 PE458.493v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. consideră că inovaţia în toate domeniile cunoaşterii şi activităţii sociale trebuie să se 
bazeze pe criteriile interesului public, îmbunătăţirii calităţii vieţii, promovării bunăstării 
sociale şi conservării mediului şi echilibrului în natură;

2. subliniază caracterul multidimensional al inovaţiei, care implică nu numai cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea experimentală şi tehnologică (care este piatra de temelie a 
inovaţiei), ci şi dezvoltarea de noi procese, metodologii şi modele organizaţionale şi 
comportamentale;

3. subliniază că mediul, sănătatea publică şi siguranţa alimentară sunt printre domeniile cu 
cea mai acută nevoie de consolidare a eforturilor de inovaţie, implicând îmbunătăţirea 
bazei ştiinţifice şi tehnologice existente; subliniază faptul că viitoarele programe de 
cercetare şi inovare ale UE vor trebui să ţină seama de domeniile respective într-un mod 
corespunzător şi pe măsura provocărilor enorme pe care le înfruntăm; 

4. sugerează următoarele exemple de domenii prioritare în cazul cărora ar trebui să se 
depună eforturi mai mari în contextul dezvoltării capacităţii în domeniul ştiinţei, 
tehnologiei şi inovaţiei (STI): utilizarea eficientă a resurselor, penuria resurselor, 
exploatarea şi eliminarea deşeurilor, schimbările climatice, conservarea naturii şi a 
biodiversităţii, calitatea şi siguranţa alimentelor, schimbările demografice şi noile 
epidemii; 

5. consideră că investiţiile în dezvoltarea şi consolidarea capacităţii în materie de STI nu este 
doar un mod de a transforma ideile inovatoare în produse şi servicii care pot fi 
comercializate, ci reprezintă un mijloc necesar de a răspunde diverselor probleme şi 
provocări cu care se confruntă umanitatea în prezent; 

6. insistă că inovaţia trebuie să fie un element esenţial al politicilor publice în domenii, cum 
ar fi mediul, apa, energia, transportul, telecomunicaţiile, sănătatea şi educaţia; subliniază 
nevoia promovării, difuzării şi absorbţiei orizontale a inovaţiei în sectorul public, în 
firmele private şi, în special, în IMM-uri şi în economia socială;

7. consideră că un accent mai puternic pe politica în materie de inovaţie reprezintă o şansă de 
modernizare şi consolidare a serviciilor publice atât în sectoarele existente, cât şi în 
sectoarele emergente, într-o serie amplă de domenii ale vieţii economice şi sociale, 
stimulând astfel calitatea şi eficienţa, crearea de locuri de muncă, combaterea sărăciei şi a 
excluderii sociale, precum şi coeziunea economică, socială şi teritorială;

8. reaminteşte că în anumite domenii, cum ar fi mediul, sănătatea publică şi siguranţa 
alimentară, instituţiile publice de cercetare şi dezvoltare au o contribuţie indispensabilă la 
elaborarea politicilor publice sectoriale, la evaluarea, reducerea la maxim şi gestionarea 
riscurilor publice, precum şi la certificare, standardizare şi reglementare, printre alte 
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atribuţii esenţiale care trebuie recunoscute şi protejate; 

9. ia act de concluziile Comitetului european pentru inovaţie din 2009, potrivit cărora criza 
economică şi financiară are efecte disproporţionate în diferite ţări şi regiuni care 
subminează obiectivul convergenţei; este preocupat că actuala austeritate bugetară impusă 
statelor membre ar putea crea restricţii şi mai severe asupra investiţiilor în STI, cu efecte 
care pot fi negative; este de acord cu faptul că iniţiativa „O Uniune a inovării” ar trebui să 
implice toate statele membre şi regiunile şi că este esenţial să nu se creeze un decalaj în 
domeniul inovaţiei între ţările şi regiunile mai inovatoare şi cele mai puţin inovatoare; 

10. consideră că o mai bună coordonare a eforturilor în domeniul STI nu ar trebui să însemne 
lipsa sau reducerea investiţilor în capacitatea ştiinţifică a anumitor state membre sau 
regiuni în detrimentul altora; consideră că, mai degrabă, ar trebui să implice investiţii în 
dezvoltarea unei baze STI sigure şi solide în diferite ţări şi regiuni, în conformitate cu 
nivelurile şi caracteristicile dezvoltării în vederea promovării unor sinergii benefice şi unei 
cooperări profitabile; 

11. subliniază rolul esenţial al fondurilor structurale în promovarea investiţiilor în STI; 
consideră că Fondul social european şi Fondul european de dezvoltare regională joacă un 
rol esenţial în formarea şi transmiterea competenţelor către lucrătorii din sectorul inovaţiei 
şi în finanţarea strategiilor regionale în domeniul inovaţiei, care ar putea avea un impact 
pozitiv asupra politicii teritoriale, a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, a promovării justiţiei 
sociale şi a bunăstării şi conservării mediului; subliniază necesitatea consolidării politicii 
de coeziune şi a obiectivelor sale, bazându-se, printre alte aspecte, pe inovaţie în domeniul 
perspectivelor financiare post-2013;

12. subliniază faptul că existenţa unor sisteme STI sigure şi eficiente nu poate fi separată de 
existenţa în toate statele membre a unor sisteme publice de învăţământ incluzive şi de 
mare calitate care promovează accesul tuturor, fără discriminare, la nivelurile cele mai 
înalte de educaţie; susţine acordarea unei atenţii speciale domeniilor ştiinţei şi ingineriei, 
mediului şi sănătăţii; subliniază faptul că în unele dintre aceste domenii, în unele dintre 
statele membre, lipsa sau reducerea investiţiilor ani de-a rândul au provocat un deficit 
grav de personal specializat, inclusiv tehnicieni şi cercetători şi susţine că această tendinţă 
trebuie inversată; 

13. susţine că progresul cunoaşterii şi multiplele sale aplicaţii nu exclud necesitatea unei 
evaluări deschise şi participative a implicaţiilor etice, sociale şi politice ale acestor 
aplicaţii; atrage atenţia asupra nevoii de a promova şi difuza cultura ştiinţifică la nivelul 
publicului în general; 

14. consideră că inovaţia şi dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică trebuie luate în considerare la 
elaborarea politicilor în domeniul ajutorului pentru dezvoltare şi al cooperării; subliniază 
faptul că, pe lângă simpla exportare a tehnologiei, UE va trebui să dezvolte forme de 
cooperare veritabile, care promovează includerea cunoştinţelor locale, consolidarea 
capacităţii şi dezvoltarea de soluţii pentru problemele specifice ale ţărilor în curs de 
dezvoltare.


