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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la revizuirea politicii comunitare în materie de inovare într-o lume în 
schimbare
(2009/2227(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Revizuirea politicii comunitare în 
materie de inovare într-o lume în schimbare” (COM(2009) 442),

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Pregătiri pentru viitorul nostru:  
dezvoltarea unei strategii comune pentru tehnologiile generice esențiale în UE” 
(COM(2009)0512/3),

– având în vedere concluziile Consiliului intitulate „Către o Europă competitivă, inovatoare 
și ecoeficientă ─ contribuția Consiliului Competitivitate la Agenda de la Lisabona 
post-2010”, din 26 noiembrie 2009,

– având în vedere rezoluția Parlamentului European din 22 mai 2008 privind evaluarea 
intermediară a politicii industriale -  o contribuție la strategia UE pentru creștere și locuri 
de muncă1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 294/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2008 de înființare a Institutului European de Inovare și 
Tehnologie2,

– având în vedere concluziile Consiliului intitulate „Promovarea creativității și a inovării 
prin educație și formare”, din 22 mai 2008,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 24 mai 2007 privind comunicarea 
intitulată „Punerea în practică a cunoștințelor: o strategie de inovare extinsă pentru 
Europa”3,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a Programului comunitar de la Lisabona: mai multă cercetare și inovare –
investiții pentru creștere și ocuparea forței de muncă: o abordare comună4,

– având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru 
activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)5,

– având în vedere Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0226
2 JO L 97, 9.4.2008, p. 1.
3 JO C 102E, 24.4.2008, p.455.
4 JO C 303E, 13.12.2006, p. 640.
5 JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
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(2007-2013)1,

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind brevetul comunitar 
(COM(2000)0412),

– având în vedere cadrul comunitar al ajutoarelor de stat pentru cercetare, dezvoltare și 
inovare și comunicarea Comisiei intitulată „Către o utilizare mai eficientă a stimulentelor 
fiscale în favoarea cercetării și dezvoltării” (COM(2006)0728),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei Europene intitulat „Evaluarea politicilor 
comunitare în domeniul inovării în perioada 2005 - 2009” (SEC(2009)1194), 

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei Europene intitulat „O strategie 
europeană pentru cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul tehnologiilor informației și 
ale comunicațiilor: este momentul să ridicăm ștacheta” (SEC(2009)0289),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și avizele 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și cel al Comisiei pentru 
politica regională (A7 0000/2010),

A.  întrucât Comisia Europeană a informat în comunicarea sa intitulată „Revizuirea politicii 
comunitare în materie de inovare într-o lume în schimbare”că va exista o strategie de 
inovare revizuită sub forma unui plan de acțiune;

B. întrucât această strategie de inovare viitoare trebuie să fie strâns legată de strategia UE 
pentru anul 2020;

C. întrucât capacitatea de inovare a întreprinderilor depinde în mare măsură de accesul la 
fonduri suficiente, iar impasul în care se află acordarea de credite, determinat de actuala 
criză economică, amenință să reducă drastic puterea de inovare a acestora;

D. întrucât inovarea este esențială pentru a răspunde provocărilor sociale actuale și pentru a 
realiza obiectivele politice și strategice ale UE precum competitivitatea, crearea de locuri 
de muncă, schimbările demografice și cele climatice;

E. întrucât promovarea și dezvoltarea tehnologiilor durabile sunt indispensabile nu numai în 
vederea atingerii obiectivelor UE privind schimbările climatice, ci pot aduce beneficii 
considerabile acesteia prin crearea de locuri de muncă și prin creștere economică;

F. întrucât, în perioade în care resursele sunt tot mai puține, promovarea tehnologiilor 
durabile și eficiente din punct de vedere energetic sporește securitatea aprovizionării cu 
energie a UE;

G. întrucât schimbările demografice constituie una din provocările esențiale ale viitorului, 
care necesită noi soluții tehnologice;

                                               
1 JO L 310, 9.11.2006, p. 15.
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H. întrucât, în sectoarele industriale, în care UE deține în continuare o bună poziție 
concurențială, statele membre ale Uniunii trebuie să-și unească forțele și să-și potențeze 
atuurile,

Inovarea - o abordare mai largă

1. precizează Comisiei Europene că viitoarea politică de inovare a UE trebuie să fie una 
vastă și să cuprindă, în principiu, toate tipurile de inovații, nu numai inovațiile 
tehnologice (inovații de produse și procese), ci și cele administrative, organizatorice sau 
sociale și societale, inclusiv noi modele de afaceri și servicii inovatoare;

2. susține ferm constatarea Comisiei, conform căreia tehnologiile generice esențiale 
reprezintă o condiție indispensabilă pentru creșterea durabilă a competitivității UE la 
nivel global;

3. subliniază necesitatea realizării unei selecții a anumitor sectoare, în care să fie aplicate 
măsuri ce stimulează inovarea, în asociere cu economia, precum și cu IMM-urile, 
ținându-se seama, în același timp, de obiectivele regionale de politică economică; 

4. salută aceste măsuri de politică inovatoare, având în vedere și o strategie transsectorială, 
comunitară, de politică industrială, care urmează a fi elaborată și solicită ferm Comisiei 
UE să continue acest demers;

5. subliniază importanța rolului pe care grupurile de inovare îl joacă pentru viitorul politicii 
de inovare a UE; 

6. subliniază că grupurile existente trebuie să fie extinse în continuare prin intermediul unor 
acțiuni concertate ale UE, ale statelor membre și ale regiunilor, astfel încât acestea să-și 
păstreze și să-și consolideze rolul parțial de conducător la nivel mondial; 

7. subliniază, în acest context, că fundamentul oricărei măsuri privind grupurile de inovare 
trebuie să reflecte nevoile tuturor întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor;

8. invită actorii relevanți la nivel național și comunitar să îmbunătățească cadrul de 
reglementare pentru colaborarea transfrontalieră a grupurilor;

9. subliniază că IMM-urile au un rol esențial în calitate de parteneri în cadrul lanțurilor de 
valori, precum și de furnizori independenți de produse inovatoare;

Sporirea și concentrarea mijloacelor UE pentru inovare

10. consideră că un element indispensabil dezvoltării inovațiilor constă în alocarea de 
mijloace financiare adecvate și că, prin urmare, bugetul UE pentru inovare ar trebui să fie 
majorat considerabil;

11. subliniază că, pe lângă creșterea finanțării, este decisivă atingerea unei mase critice; 
subliniază, îndeosebi, că mijloacele trebuie să fie direcționate într-acolo unde efectul de 
pârghie este cel mai mare, pentru a crea „valoare adăugată pentru Europa”;
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Îmbunătățirea structurii guvernanței programelor 

12. consideră că, în sensul accesibilității și transparenței, trebuie evitate suprapunerile și 
repetările programelor de finanțare, cauzate de coordonarea deficitară a diferitelor 
niveluri de acțiune;

13. invită, în acest context, Comisia Europeană, să asigure, de asemenea, o colaborare mai 
strânsă și mai bună între direcțiile generale ale Comisiei Europene implicate;

14. constată că eforturile comune ale actorilor UE ar trebui să aibă ca obiectiv crearea unei 
punți între cercetare și inovare, precum și între o piață matură și comercializarea de 
produse;

Încurajarea finanțărilor private

15. subliniază faptul că, în afară de finanțarea publică, trebuie încurajată și mai mult 
finanțarea privată;

16. invită Comisia Europeană să prezinte, pe baza planului de acțiune pentru inovare, 
instrumente concrete în vederea îmbunătățirii accesului la finanțare pentru întreprinderile 
inovatoare;

17. subliniază necesitatea îndeplinirii condițiilor pentru o mai bună disponibilitate a 
capitalului de risc, precum și cea a extinderii mecanismelor de finanțare prin partajarea 
riscurilor (Risk Sharing Finance Facility - RSFF) ale BEI;

18. invită actorii relevanți la nivel național și comunitar să dezvolte instrumentele adecvate 
de finanțare a întreprinderilor mijlocii, precum micro-creditele, împrumuturile și 
garanțiile, și să acorde stimulente fiscale pentru investiții;

Consolidarea condițiilor-cadru pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri

19. invită Comisia Europeană să adapteze normele comunitare existente referitoare la 
ajutoarele de stat la principiile pieței comune, astfel încât să poată fi sprijinite investițiile 
în noi tehnologii absolut necesare, pentru a garanta astfel competitivitatea pe termen lung 
a UE;

20. salută, în acest context, decizia conform căreia „cadrul comunitar privind ajutoarele de 
stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare” va constitui obiectul unei revizuiri în anul 
2010;

21. consideră că o promovare mai bună a inovării trebuie să fie însoțită permanent de o 
simplificare a birocrației în favoarea solicitanților;

22. invită actorii UE, mai ales în ceea ce privește IMM-urile, să îmbunătățească 
condițiile-cadru în ceea ce privește protejarea proprietății intelectuale (îndeosebi în ceea 
ce privește costurile aferente);
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23. subliniază importanța unui brevet comunitar pentru economia europeană;

24. subliniază necesitatea de a crea un mediu cât mai atractiv pentru cercetătorii și pentru 
personalul specializat din UE, în special în ceea ce privește mobilitatea acestora;

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Comunicarea intitulată „Revizuirea politicii comunitare în materie de inovare într-o lume în 
schimbare”, din 2 septembrie 2009, prezintă progresele obținute în cadrul politicii de inovare 
a UE începând cu anul 2005 și indică, de asemenea, domeniile de acțiune pentru viitor, care 
trebuie abordate și concretizate în cadrul „Planului de acțiune pentru inovare” prevăzut.

Raportorul apreciază încrezător această propunere referitoare la un plan european de inovare 
să sperăm ambițios, orientat către întreprinderi și spre viitor. Prin prezentul raport se dorește 
să contribuie la procesul de formare a opiniei și să se ofere Comisiei Europene elementele 
fundamentale pentru elaborarea unui astfel de plan de acțiune.

Raportul este întocmit într-o perioadă în care UE trebuie să-și ofere o nouă strategie pentru a 
da un impuls transformării Europei într-un loc de producție competitiv, orientat spre 
cunoaștere, inovator, social și durabil. 

Atât strategia viitoare UE 2020, cât și planul de acțiune pentru inovare trebuie să furnizeze 
Uniunii Europene instrumentele necesare pentru a face față marilor provocări societale 
actuale.

Transformarea economiei europene într-una durabilă trebuie să genereze o creștere a 
competitivității întreprinderilor europene și crearea de șanse noi pentru economiile noastre 
naționale pe baza provocărilor economice și ecologice.

Inovarea - o abordare mai largă

Planul de acțiune pentru inovare ar trebui să acopere toate tipurile de inovare din sectoarele 
public și privat și să cuprindă, de asemenea, și inovațiile netehnologice.

În vederea eliminării noilor diferențe sociale, este necesar ca, în viitor, inovațiile să nu mai fie 
evaluate doar în raport cu avantajele ecologice și economice pe care le presupun, ci și prin 
prisma valorii sociale adăugate ale acestora. Nu numai valoarea adăugată tehnologică a 
inovării, ci mai ales cea societală ar trebui să reprezinte un laitmotiv al viitoarei politici de 
inovare.

Raportorul sprijină afirmațiile Comisiei Europene din comunicarea sa privind tehnologiile 
generice esențiale, conform cărora acestea sunt de o importanță majoră pentru atingerea 
obiectivelor mai sus menționate.

Concurența globală a determinat intensificarea relocării în state terțe nu numai a anumitor 
instalații de producție, ci și a capacităților în materie de cercetare și dezvoltare aferente. 
Această evoluție periclitează în esență amplasarea siturilor industriale în Europa. Aceasta 
trebuie contracarată prin stimularea consecventă a potențialului de inovare, înainte de a deveni 
ireversibilă.

Alături de obiectivul politic al competitivității, UE trebuie să facă față și altor provocări mari 
ale societății actuale, cum ar fi schimbările climatice ori cele demografice.
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Tehnologiile generice esențiale, cum ar fi micro- și nanoelectronica, fotonica, bio- și 
nanotehnologia, precum și noile materiale utilizate dețin, în acest context, un mare potențial 
pentru inovare în ceea ce privește atât procesele, cât și produsele. Ca urmare a creșterii lor 
spectaculoase, tehnologiile generice esențiale au un impact puternic asupra competitivității. 
Mai cu seama domenii ca tehnologiile informaționale și de comunicare (TIC), chimia, 
aprovizionarea cu energie (exemplu: CSC, tehnologii eficiente din punct de vedere energetic), 
construcția de automobile (mai nou și construcția autovehiculelor cu propulsie electrică), 
tehnica medicală, sectorul produselor din materiale semiconductoare, precum și industriile 
aerospațială și aeronautică oferă posibilități pentru creșterea considerabilă a calității și a 
productivității. În lumina complexității domeniului economic și a evoluției viitoare, această 
enumerare nu poate fi, prin natura sa, una exhaustivă. 

Întreprinderile mici și mijlocii sunt parteneri importanți în cadrul lanțurilor globale de valori 
și în calitate de furnizori de produse inovatoare, de exemplu în domeniul tehnologiei 
ecologice sau al energiei regenerabile. Datorită aproprierii de piață și flexibilității lor, 
întreprinderile mijlocii produc deosebit de multe produse și servicii inovatoare și constituie 
motorul progresului tehnic.

Din acest motiv, întreprinderile mijlocii nu trebuie neglijate, ci este necesar ca acestea să 
beneficieze de condiții-cadru cu caracter de reglementare, ajustate la nevoile lor.

În opinia raportorului, și importanța grupurilor de inovare este un aspect care trebuie să se 
bucure de apreciere. Grupuri de renume mondial, care activează deja parțial în cadrul UE, 
trebuie să fie dezvoltate în continuare prin prisma colaborării tuturor nivelurilor de acțiune, 
astfel încât acestea să-și mențină rolul de conducere și, dacă este posibil, să-l consolideze. 
Într-un parteneriat strâns între întreprinderile mari și mijlocii, ca și între universități și alte 
instituții de cercetare, grupurile pot contribui la crearea de noi sectoare cu o relevanță 
socioeconomică și industrială sporită, care fac ca regiunile din Europa să fie mai atractive. 
Din acest motiv, raportorul consideră că este necesar ca noua strategie UE privind inovarea  
să cuprindă concepte de promovare a grupurilor existente și a acelora noi. Îndeosebi 
condițiile-cadru pentru colaborarea transfrontalieră a grupurilor trebuie îmbunătățite, de 
exemplu, prin diseminarea celor mai bune practici.

Sporirea și concentrarea mijloacelor UE pentru inovare

Conform afirmațiilor Comisiei Europene, în prezent mai puțin de 1% din bugetul UE sunt 
folosiți nemijlocit pentru politicile de inovare. Ținând seama de provocările societale actuale 
cu care ne confruntăm, acest procent este insuficient. Din acest motiv, raportorul solicită o 
majorare a bugetului acordat inovării de către UE. 

Acest aspect trebuie luat în considerare în cadrul planificărilor din cadrul perspectivelor 
financiare pentru intervalul 2014 - 2020, care vor fi elaborate la finalul anului. 

De asemenea, tocmai din cauza crizei financiare, precum și a impasului în care se află 
creditarea, acordarea intensificată de finanțări atât la nivel comunitar, cât și la nivel național, 
precum și crearea de instrumente de finanțare adecvate este decisivă pentru capacitatea de 
inovare a întreprinderilor.
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În orice caz, este nevoie de un tip de acțiune exact. O fragmentare într-o multitudine de 
obiective și într-o serie de inițiative specifice ale UE nu a dat rezultate mulțumitoare. În acest 
context, e necesar ca sinergiile între instrumentele de susținere a inovării să fie găsite și, 
respectiv, consolidate. Mijloacele trebuie să fie direcționate într-acolo unde efectul de pârghie 
este cel mai mare. În acest caz, criteriul decisiv trebuie să fie „valoare adăugată pentru 
Europa”.

Îmbunătățirea structurii guvernanței programelor

Raportorul consideră că, pentru o mai bună eficiență a politicii de inovare, trebuie să existe o 
coordonare mai bună, o legătură mai eficace și o administrare uniformizată a diverselor 
instrumente de susținere. 

Din perspectiva utilizatorilor, numărul mare al actorilor prezenți la nivelul UE este 
contraproductiv. Aceștia au nevoie, în plus, de informații clare referitoare la ce instrumente de 
susținere sunt disponibile, la ce nivel și pentru ce măsuri.

Și la nivelul UE este necesară o coordonare mai bună a actorilor. Politica de inovare ar trebuie 
să constituie o preocupare de interes comunitar a Comisiei UE. De aceea, este nevoie de o 
coordonare pe orizontală în cadrul Comisiei UE, pentru a asigura o colaborare strânsă a DG 
Cercetare și DG Întreprinderi și Industrie. Acesta este un aspect important atât în ceea ce 
privește distribuirea portofoliilor în cadrul Comisiei Europene, cât și relansarea viitoare a 
programelor-cadru.

Încurajarea finanțărilor private

În afară de promovarea publică, trebuie încurajate și stimulate investițiile private în domeniul 
inovațiilor. În fazele de debut și de expansiune, capitalul de risc joacă un rol semnificativ în 
realizarea cu succes a inovațiilor nu doar în ceea ce privește întreprinderile mari. Finanțarea 
pe baza capitalului de risc, efectuată corect, poate crea stimulente privind inovarea și pentru 
întreprinderile mai mici, ca o completare la încurajarea subvențiilor.

Consolidarea condițiilor-cadru pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri

În ciuda faptului că, în parte, au fost obținute deja simplificări prin intermediul elaborării unui 
regulament general de exceptare pe categorii, revizuirea prevăzută a cadrului trebuie efectuată 
în vederea folosirii depline a potențialului de inovare a acestui instrument și în ceea ce 
privește inovațiile care nu se bazează pe tehnologie.

De asemenea, trebuie verificat dacă sistemul de ajutorare actual nu reprezintă un obstacol în 
calea noii abordări referitoare la promovarea tehnologiilor generice esențiale. Riscul relocării 
întreprinderilor ca urmare a unor condiții-cadru nepotrivite trebuie evitat cu orice preț.

În plus, raportorul consideră că o promovare mai bună a inovării trebuie să fie însoțită de o 
simplificare a birocrației pentru IMM-uri . Pe lângă dificultățile lingvistice, cele mai mari 
probleme sunt legate, adesea, de procedurile de solicitare care necesită resurse umane, rata de 
eroare ridicată, precum și riscul financiar ridicat, care decurge din acestea. Prin urmare, 
procedurile de solicitare trebuie simplificate, iar eventualele obligații de raportare reduse.
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Protecția drepturilor de proprietate intelectuală este de o importanță decisivă pentru 
capacitatea de inovare, dar condițiile-cadru pentru întreprinderi, în special în ceea ce privește 
costurile aferente, nu sunt încă satisfăcătoare. Brevetul comunitar reprezintă un pas important 
în această direcție și ar trebui adoptat cât mai curând posibil. În acest context, trebuie remarcat 
însă că trebuie căutate în continuare și alte instrumente fezabile pe termen scurt.

De asemenea, investițiile în pregătirea și formarea personalului calificat au o semnificație 
majoră în privința relevanței capacității de inovare pentru competitivitatea UE, iar reducerea 
lor nu este permisă. UE trebuie să facă tot posibilul pentru a crea un mediu cât mai atractiv 
pentru cercetători și pentru personalul specializat, în special în ceea ce privește mobilitatea 
acestora, pentru a se putea menține în mediul concurențial global.

Triunghiul cunoașterii, constituit din cercetare, inovare și educare trebuie privit ca un tot 
unitar, care nu poate fi divizat, căci altfel ar avea de suferit durabilitatea inovării și, în 
consecință, durabilitatea producției.


