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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. solicită existența unei coerențe între politica industrială și cadrul strategic comun și 
promovarea de către acesta a coordonării între programele de cercetare și inovare și 
fondurile de coeziune, fără a aduce atingere resurselor alocate fondurilor;

2. consideră că, în ceea ce privește cercetarea și inovarea, Uniunea Europeană se află în 
urma economiilor mai importante, ca SUA și Japonia, precum și în urma marilor economii 
emergente, precum China; prin urmare, încurajează Comisia să propună un cadru strategic 
comun care să asigure că fondurile UE pentru cercetare și inovare sunt utilizate în mod 
eficient; consideră că este necesară o abordare mai integrată pentru a dezvolta în 
continuare educația, cercetarea și inovarea și pentru a atinge obiectivul de a investi 3 % 
din PIB în cercetare și dezvoltare;

3. solicită un cadru strategic comun pentru punerea în aplicare a simplificării administrative 
prin dezvoltarea unui set mai standardizat de reguli care să acopere toți participanții la 
programele de cercetare și inovare ale UE; este de acord cu Comisia că standardele 
europene reprezintă un pas important pentru aducerea pe piață a rezultatelor cercetării și 
pentru validarea tehnologiilor, precum și că acestea pot juca un rol-cheie numai în cazul în 
care țin pasul cu dezvoltarea tehnologiilor și cu ciclurile de dezvoltare a produselor, mai 
rapide ca niciodată;

4. subliniază rolul pe care îl poate juca standardizarea în promovarea cercetării și a inovației, 
contribuind la competitivitate și oferind o mai mare siguranță consumatorilor; prin 
urmare, solicită ca importanța acordată standardizării să reprezinte unul dintre criteriile de 
evaluare a proiectelor;

5. consideră că inovarea și creativitatea sunt esențiale pentru redresarea economică și că 
importanța transformării descoperirilor științifice și tehnologice ale Uniunii în bunuri și 
servicii noi nu poate fi subestimată; se așteaptă ca fonduri suficiente să fie alocate și ca 
noi investiții să fie realizate cu scopul de a crea o adevărată piață unică pentru cunoaștere, 
care să atragă întreprinderile și antreprenorii care sprijină inovarea, care să creeze noi 
locuri de muncă cu înaltă valoare adăugată și care să abordeze principalele provocări 
societale;

6. subliniază importanța creării unor rețele de excelență, precum și a integrării politicilor UE 
și a strategiilor inițiate de statele membre prin întărirea rolului administrațiilor regionale și 
locale; consideră că punerea în comun a resurselor financiare ale statelor membre alocate 
cercetării și inovării ar aduce o mai mare valoare adăugată în ceea ce privește rezultatele, 
prin deschiderea de noi oportunități de finanțare a proiectelor strategice mari;

7. recomandă ca Institutul European de Tehnologie să fie pe deplin integrat în cadrul 
strategic comun, în scopul de a crea un centru european de excelență pentru întreprinderi 
și industrie, care să poată concura cu actorii din mediul academic de la nivel mondial prin 
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cultivarea și promovarea competitivității și a abilităților de inovare ale UE, punând capăt 
exodul creierelor, atrăgând talentele internaționale, precum și investind în economia 
bazată pe cunoaștere;

8. subliniază că este important să se promoveze crearea de parteneriate public-privat; solicită 
simplificarea inițiativelor tehnologice comune pentru a evita concentrarea unei mari 
cantități de resurse financiare într-un număr mic de proiecte, precum și simplificarea 
normelor privind ajutoarele de stat cu transparență totală și prin proceduri eficiente, 
nebirocratice de monitorizare, pentru a evita încetinirea procesului de inovare datorită 
unor proceduri prea lungi;

9. solicită creșterea puterii de cumpărare din sectorul public pentru a stimula inovarea prin 
achiziții publice, inclusiv prin achiziții înainte de comercializare, care ar putea permite 
autorităților publice să partajeze riscurile și beneficiile cu furnizorii, fără a fi nevoie de un 
ajutor de stat; subliniază importanța respectării de către autoritățile contractante a 
confidențialității soluțiilor inovatoare, în special în ceea ce privește know-how-ul, 
prezentate de întreprinderile ofertante;  propune asigurarea unei flexibilități mai mari a 
normelor relevante privind ajutorul de stat și achizițiile publice; solicită instituirea unei 
politici proactive cu privire la certitudinea juridică, prin asigurarea unei asistențe și a unei 
formări în beneficiul autorităților publice care doresc să aleagă soluții inovatoare;

10. îndeamnă Comisia să realizeze un audit financiar asupra priorităților bugetului UE pentru 
următorul cadru financiar și să acorde prioritate proiectelor europene care pot genera 
valoare adăugată, capabile să consolideze competitivitatea UE și integrarea în domeniile 
de cercetare, cunoaștere și inovare;

11. salută intenția Comisiei de a îmbunătăți condițiile-cadru pentru inovarea mediului de 
afaceri, în special în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, precum și 
adoptarea brevetului comunitar și a legislației europene privind standardizarea; subliniază 
necesitatea ca drepturile de proprietate intelectuală să garanteze un echilibru între 
exploatarea și transferul de tehnologie și accesul la rezultatele științifice și diseminarea 
rapidă a acestora; consideră că trebuie să se acorde ajutor noilor întreprinderi inovatoare 
pentru depunerea brevetelor, în special în cadrul instituirii brevetului comunitar;

12. își exprimă convingerea că, în ceea ce privește cheltuielile publice alocate cercetării, 
acestea trebuie să fie supuse unei evaluări calitative în cadrul calculului cheltuielilor 
publice, atunci când sunt evaluate obiectivele bugetare pe termen mediu;

13. consideră că Comisia Europeană și statele membre ar trebui să recunoască importanța 
IMM-urilor în stimularea inovării în Europa; subliniază faptul că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a sprijini activitățile de cercetare ale IMM-urilor și pentru a facilita 
participarea acestora la programele UE de cercetare și inovare în cunoștință de cauză; 
consideră că Comisia ar trebui îmbunătățească accesul la finanțare și să aloce o cotă din 
bugetul pentru cercetare actorilor mici, instituțiilor de cercetare mici, întreprinderilor mici 
și microîntreprinderilor de cercetare, precum și IMM-urilor conduse de tineri și femei de 
afaceri, recompensând crearea de rețele sau grupuri;

14. solicită testarea noilor modalități de finanțare inovatoare, de tipul obligațiunilor pentru 
proiecte specifice ale UE și al bonurilor valorice pentru inovare la nivelul UE, care să le 
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permită întreprinderilor să cheltuiască aceste resurse direct în cadrul centrelor de cercetare 
acreditate; consideră că aceste bonuri valorice nu ar trebui să facă obiectul unui raport 
privind costurile, deoarece utilizarea acestora va fi autorizată de centrele în cadrul cărora 
sunt cheltuite; precizează că acreditarea centrelor ar putea fi realizată pe bază națională 
sau regională și ar putea fi validată de către un organism european, cum ar fi CCC;

15. recomandă recompensarea participării la proiecte a fondurilor de capital de risc și a 
entităților extracomunitare;

16. subliniază necesitatea de a simplifica procedurile și de a garanta că programul beneficiază 
de mecanisme flexibile pentru a ține pasul cu viteza schimbărilor globale și pentru a 
permite actualizarea priorităților strategice;

17. consideră că sinergia dintre administrațiile regionale și naționale, universități și centrele 
de cercetare, companii, întreprinderi mici și mijlocii și societatea civilă este esențială 
pentru adaptarea cu succes a cercetării la nevoile societății; subliniază necesitatea de a 
dezvolta un sistem care încurajează în mod activ mobilitatea cercetătorilor și a oamenilor 
de știință între universitățile europene și centrele academice, inclusiv prin facilitarea 
recunoașterii reciproce a calificărilor profesionale și garantarea portabilității pensiilor; 
subliniază faptul că acest lucru ar stimula schimbul de cunoștințe și ar fi extrem de benefic 
pentru inovare și pentru apariția unei economii europene bazate pe cunoaștere;

18. solicită consolidarea rolului Centrului Comun de Cercetare (CCC) în calitate de furnizor 
intern de analize științifice și economice pentru politica de dezvoltare, în conformitate cu 
Strategia Europa 2020; este de părere că contribuția CCC la inovare în temeiul 
programului-cadru ar trebui să includă o cooperare consolidată cu sectorul industrial;

19. estimează că, luând în considerare faptul că UE este cea mai mare piață din lume și că 
economia mondială se bazează tot mai mult pe cunoaștere, diferitele instrumente ale UE 
pentru cercetare și inovare ar trebui să se adapteze în mod constant și să răspundă 
evoluțiilor pieței, ținând seama de perspectiva consumatorilor;

20. propune găsirea de către Comisie e unor criterii concrete de măsurare a performanței 
inovării și a progresului înregistrat de diversele instrumente de cercetare și inovare ale 
UE; consideră că îmbunătățirea diseminării informațiilor și a rezultatelor obținute de 
diferite programe și proiecte de finanțare este necesară pentru a îmbunătăți înțelegerea 
procesului de inovare și pentru a reduce decalajul dintre cetățenii europeni și dezvoltarea 
științifică și tehnologică;

21. având în vedere numeroasele instrumente existente, solicită simplificarea și raționalizarea 
normelor și a procedurilor în cadrul Spațiului european de cercetare (SEC);

22. reamintește faptul că obiectivul de a investi 3 % din PIB în C&D este compus dintr-un 
procentaj de 2 % de investiții private și dintr-un procentaj de 1 % de cheltuieli publice; 
constată că există în continuare anumite deficiențe în domeniul cheltuielilor de cercetare 
din mediul privat, care pot fi depășite doar prin adaptarea mediului de reglementare pentru 
întreprinderi, inclusiv pentru IMM-uri; sprijină, în special, activitatea Comisiei în ceea ce 
privește dezvoltarea unui nou indicator-cheie, bazat pe serviciul de inovare, care ar fi mai 
util decât o evaluare a performanței în funcție de obiective numerice;
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23. salută programul UE de cercetare pentru inovare adresat întreprinderilor mici (SBIR), al 
cărui scop este identificarea provocărilor tehnologice din sectorul public, și salută 
finanțarea proiectelor C&D pentru a găsi soluții noi atât la probleme vechi, cât și la cele 
noi.
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