
AD\808948RO.doc PE431.061v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2009/2243(INI)

19.3.2010

AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la aplicarea sinergiilor în domeniul fondurilor alocate cercetării și 
inovării în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională și cel de-al șaptelea Program-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre și în Uniune
(2009/2243(INI))

Raportor pentru aviz (*): Jorgo Chatzimarkakis

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 50 din Regulamentul de 
procedură
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SUGESTII

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

1. consideră că cercetarea și inovarea sunt cruciale pentru soluționarea problemelor globale 
și că inovarea poate fi abordată într-un mod mai eficient la nivel regional sau local;

2. își exprimă convingerea că angajamentul din partea liderilor politici este atât o condiție 
prealabilă necesară pentru coerența politicii de cercetare și inovare, cât și un instrument 
de consolidare a acesteia; pornind de la această premisă, solicită crearea unui cadru 
politic strategic pentru cercetare și inovație ajustat în funcție de progres, de noile 
informații și de schimbările de situație și care să fie în concordanță cu obiectivele și 
prioritățile naționale legate de dezvoltarea economică și socială;

3. ia act cu satisfacție de faptul că, pentru perioada 2007-2013, 86 milioane EUR din 
fondurile structurale sunt alocate în sprijinul inovării (reprezentând 25% din total), din 
care 50 milioane EUR revin cercetării de bază și dezvoltării tehnologice (C&D), sumă 
egală cu bugetul total al celui de-al șaptelea Program-cadru pentru activități de cercetare 
(PC7);

4. consideră că impactul alocării acestor fonduri ar putea fi intensificat și mai mult prin 
folosirea complementară a politicilor regionale, de cercetare și inovare și printr-o mai 
bună coordonare între acestea, atât la nivelul UE, cât și la nivel regional și local; solicită 
Comisiei să acorde o atenție deosebită unei asemenea coordonări și încurajează statele 
membre să adopte în continuare măsuri în vederea unei cooperări transnaționale eficiente 
prin elaborarea unor strategii regionale sau naționale coerente pentru a concretiza 
sinergiile;

5. consideră că o cultură administrativă care promovează cooperarea intersectorială și 
dialogul continuu dintre diferite domenii politice contribuie la consolidarea coerenței 
politice;

6. consideră că diversitatea regulilor, procedurilor și practicilor împiedică în mod inutil 
punerea în aplicare eficientă a unor programe comunitare precum fondurile structurale, 
PC7 și PCI, recunoscând, totodată, că acestea diferă din punctul de vedere al scopului 
prioritar vizat, al mecanismului și al modului de administrare; solicită o abordare mai 
armonizată (în ceea ce privește normele de eligibilitate, costurile unitare standard, sumele
forfetare etc.), o mai bună coordonare (a calendarelor pentru cererile de ofertă de 
propuneri, a temelor și a tipurilor de cereri de ofertă etc.) și un schimb sporit de 
informații între diferitele programe; consideră că este o nevoie clară de competențe 
tehnice sporite la nivel regional privind cererile de finanțare comunitară, procedurile 
administrative și financiare, administrarea fondurilor și ingineria financiară; în acest sens, 
solicită Comisiei să acționeze ca și catalizator și să ofere îndrumare comună privind 
oportunitățile de finanțare comunitară prin intermediul instrucțiunilor ex ante;

7. având în vedere faptul că există organisme responsabile cu punerea în aplicare a 
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instrumentelor UE în cauză la diferite niveluri (supranațional, național și subnațional) și 
că acestea funcționează pe criterii diferite (de exemplu coeziune, respectiv excelență), 
consideră că garantarea unei coerențe politice reale constituie o provocare majoră, în 
special „pe teren”, acolo unde instrumentele UE se combină cu politicile naționale și 
regionale;

8. observă faptul că sinergiile reale din punctul de vedere al beneficiarului direct al 
finanțării depind de capacitatea strategică și de organizare a beneficiarului de a combina 
forme de sprijin provenite de la diferite instrumente ale UE; invită actorii de la nivel 
regional să elaboreze strategii regionale care să poată facilita combinarea formelor de 
finanțare; solicită, prin urmare, Comisiei să analizeze posibilitatea de a oferi sprijin de 
specialitate suplimentar prin intermediul unui „manual de utilizare” , precum și metode 
pentru schimbul de bune practici;

9. solicită autorităților regionale să valorifice mai eficient fondurile structurale, în scopul 
dezvoltării capacității de cercetare, cunoaștere și inovare în regiunile în cauză, de 
exemplu, prin crearea unei infrastructuri pentru cercetare, oferindu-le regiunilor 
posibilitatea de a participa la activități de cercetare și inovare în cadrul UE; încurajează 
regiunile să stabilească priorități privind cercetarea și dezvoltarea care să fie 
complementare celor ale PC7;

10. solicită Comisiei să simplifice birocrația pentru PC7 și PCI pentru a consolida efectele 
sinergiilor cu fondurile structurale și să efectueze o analiză la nivel regional a 
potențialului și nevoilor de cercetare și inovație, precum și o analiză a interdependențelor 
cu alte instrumente în rapoarte de evaluare a fiecăruia dintre cele trei instrumente de 
finanțare pentru a putea oferi îndrumare comună;

11. sprijină o colaborare mai strânsă între punctele naționale de contact privind PC7, 
managerii programelor de cercetare și dezvoltare și agențiile pentru inovare, astfel încât 
diferite aspecte sau etape ale proiectelor de cercetare și inovare să poată fi finanțate din 
surse diferite; recomandă consolidarea cooperării dintre Rețeaua întreprinderilor 
europene (Enterprise Europe Network) și autoritățile de administrare a fondurilor 
structurale, precum și stabilirea unei legături mai strânse între inițiativa de piață-pilot, 
platformele tehnologice și foile de parcurs tehnologice regionale;

12. solicită statelor membre și Comisiei să suplimenteze finanțarea din cadrul fondurilor 
structurale pentru cercetare și inovare, în special pentru inovațiile sustenabile, să 
consolideze capacitățile de cercetare și să sprijine grupurile de activități inovatoare 
regionale cu un aport deosebit la dezvoltarea cunoașterii și noile Comunități ale 
cunoașterii și inovării; face un apel în favoarea dezvoltării sustenabile a cercetării 
regionale și a cadrelor strategice pentru inovare în colaborare cu sectorul privat, cu 
universitățile și institutele de cercetare

13. subliniază faptul că cercetarea și inovarea, în special în ceea ce privește evoluția către un 
nivel scăzut sau zero al emisiilor și economisirea energiei, au o importanță crucială 
pentru soluționarea problemelor globale precum schimbările climatice și securitatea 
aprovizionării cu energie, precum și pentru sporirea competitivității la nivel regional și 
local;
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14. invită Comisia să se asigure că viitorul Plan de cercetare și inovare va fi elaborat avându-
se în vedere consolidarea sinergiilor dintre fondurile structurale și programele-cadru 
pentru cercetare și inovare (PC7, PCI);

15. consideră că faptul de a nu permite finanțarea mixtă din fondurile structurale și 
programele cadru împiedică regiunile să utilizeze ambele instrumente în același timp și 
inițierea unor procese strategice eficiente mizând pe o abordare „de la bază la vârf” atât la 
nivel regional, cât și la nivel național ar putea ajuta la eliminarea discrepanțelor sau a 
redundanțelor în materie de finanțare din FS, PC7 și PCI; în plus, solicită o planificare pe 
termen lung la nivel regional pentru a realiza sinergiile care derivă din 
complementaritatea tematică între instrumentele de finanțare.
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