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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la „O Uniune a inovării:  Transformarea Europei pentru o lume post-criză”
(2010/2245(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010, intitulată „Inițiativă 
emblematică a Strategiei Europa 2020: O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la parteneriatele europene 
pentru inovare în cadrul inițiativei emblematice „O Uniune a inovării”1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010, intitulată „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011, intitulată „O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor - inițiativă emblematică a Strategiei 
Europa 2020” (COM (2011) 0021),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din xxx 2011, intitulată „Foaia de parcurs a UE 
pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050” (COM(2011)xxx),

– având în vedere Rezoluția sa din xx martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru 
era globalizării2,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 iunie 2010 referitoare la politica comunitară în 
materie de inovare într-o lume în schimbare3,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 iunie 2010 referitoare la UE 20204,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru de cercetare5,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011 privind inovarea,

– având în vedere concluziile celei de-a 3049-a reuniuni a Consiliului Competitivitate din 
25 și 26 noiembrie 2010 privind o Uniune a inovării pentru Europa,

– având în vedere concluziile celei de-a 3035-a reuniuni a Consiliului Competitivitate din 
12 octombrie 2010 privind „creșterea atractivității programelor de cercetare și inovare ale 
UE: provocarea simplificării”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2010, intitulată „O politică 
                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0398.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)......
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0209.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0223.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0401.
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industrială integrată pentru era globalizării: atribuirea celui mai important rol 
competitivității și viabilității (COM(2010)0614),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010, intitulată „Contribuția 
politicii regionale la creșterea inteligentă în Europa 2020” (COM(2010)0553),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2009, intitulată „Pregătiri 
pentru viitorul nostru: dezvoltarea unei strategii comune pentru tehnologiile generice 
esențiale în UE” (COM(2009)0512),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 martie 2009, intitulată O strategie 
europeană pentru cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul tehnologiilor informației și 
ale comunicațiilor: este momentul să ridicăm ștacheta (COM(2009)0116),

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din xxx,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din xxx,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru piața 
internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru 
cultură și educație și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2011),

A. întrucât accelerarea inovării nu este doar esențială în vederea atingerii unui model 
economic durabil și a creării unor locuri de muncă sigure în viitor, ci va genera și soluții 
pentru marile provocări comune societale cu care se confruntă societatea europeană, și 
anume:

 schimbările demografice actuale: o societate în curs de îmbătrânire, urbanizarea și 
migrarea;

 tranziția la gestionarea durabilă a resurselor: schimbările climatice, energia din surse 
regenerabile, deficitul de apă, inundațiile și eforturile de a asigura și de a înlocui 
materiile prime critice;

 o bază economică stabilă și echitabilă: redresare economică, exploatarea unei 
societăți bazate pe cunoaștere și creșterea competitivității UE;

B. întrucât cheia pentru stimularea inovării constă în:

 a pune pe primul loc creativitatea cetățenilor, obiceiurile de consum și răspunsurile la 
idei noi,

 un cadru de reglementare pe termen lung, stabil, simplu, transparent și de susținere, 
 acces mai bun la finanțare (în special pentru IMM-uri),
 o cooperare fructuoasă între institutele de cercetare, întreprinderi, guverne și cetățeni,

O abordare integrată și interdisciplinară 
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1. salută inițiativa emblematică „O Uniune a inovării”, care este cea mai importantă și cea 
mai concretă tentativă de până acum de a introduce o politică europeană strategică, 
integrată în domeniul inovării, al cărei succes, cu toate acestea, depinde de cooperarea 
deplină a statelor membre și de punerea sa în aplicare de către acestea;

2. solicită un concept larg de inovare, care să meargă dincolo de inovarea tehnologică și 
orientată spre produs, și pune în centru rolul de catalizator al cetățenilor; reamintește 
faptul că inovarea reprezintă aplicarea cu succes a ideilor în practică și este orientată către 
produse, procese, servicii sau evoluții;

3.  subliniază faptul că obiectivelor stabilite în Strategia Europa 2020, Strategia energetică 
pentru Europa 2011-2020 și Foaia de parcurs a UE pentru o economie cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon până în 2050 trebuie să li se acorde prioritate în cadrul inițiativei „O 
Uniune a inovării”;

4. salută accentul pus de Comisie asupra marilor provocări societale și subliniază faptul că 
inovarea este necesară pentru a crește productivitatea resurselor și înlocuirea durabilă, 
simultan cu reducerea utilizării resurselor și a consumului de energie;

5. subliniază importanța inițiativei emblematice „O Europă eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor” și a eforturilor de decuplare a creșterii economice de utilizarea 
resurselor prin sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon, prin creșterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și 
dezvoltarea transportului durabil;

6. subliniază faptul că succesul politicii de inovare depinde de:

 orientarea strategică, proiectarea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și 
măsurilor, cu scopul de a contribui și a consolida inovarea în Europa (prin, de 
exemplu, educație, piața forței de muncă, piața unică, infrastructură, instrumente 
fiscale, politica industrială și comerț);

 o cooperare și un sprijin bine coordonate la nivelul UE, al statelor membre și la nivel 
regional;

 implicarea maximă a tuturor actorilor relevanți, de exemplu, IMM-uri, industrie, 
universități, institute de cercetare, guverne și parteneri sociali;

 coordonarea și corelarea între diferitele domenii politice, măsuri și instrumente, 
astfel încât să se prevină fragmentarea și suprapunerea care rezultă din eforturile 
necoordonate în materie de cercetare și inovare;

subliniază faptul că obiectivul principal al politicii „O Uniune a inovării” ar trebui să fie 
facilitarea coordonării și coerenței prin adoptarea unei abordări cu adevărat globale 
concentrate asupra marilor provocări societale;

7. salută propunerea Comisiei de dezvoltare a unui indicator unic integrat care să permită o 
mai bună monitorizare a progreselor în inovare; solicită dezvoltarea în continuare a 
„tabloului de bord” prin intermediul cooperării internaționale;

Inovarea socială și centrată pe cetățean
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8. subliniază faptul că cererile cetățenilor în calitate de consumatori și angajamentul 
acestora în calitate de profesioniști sunt principalii factori ai inovării; subliniază că 
înființarea unei societăți inovatoare trebuie, prin urmare, să se bazeze pe participarea 
cetățenilor săi, permițându-le acestora să își articuleze nevoile și potențialul creativ prin 
intermediul unei abordări de la bază către vârf și prin furnizarea unor soluții inovatoare 
care să îi permită fiecărui cetățean să contribuie la eficiența resurselor;

9. solicită Comisiei și statelor membre să depună eforturi serioase în a produce o schimbare 
de mentalitate către o gândire inovatoare și motivată de curiozitate, prin încurajarea 
schimbărilor spre modele durabile de consum și promovarea activă a angajamentului 
cetățenilor față de inovare;

10. subliniază importanța inovării sociale și necesitatea de a adopta o abordare de la bază 
către vârf și un mediu deschis pentru idei creative, astfel încât să se stimuleze creșterea 
productivității, să se acorde puteri angajaților și să se dezvolte soluții pentru nevoile 
sociale nesatisfăcute (cum ar fi incluziunea și imigrarea);

11. invită autoritățile UE, naționale și regionale să stimuleze inovarea socială și să furnizeze 
fonduri publice în sprijinul acesteia; subliniază faptul că inovarea socială ar trebui să fie 
inclusă în programele de finanțare și de sprijin, cum ar fi Fondul social european, 
programele-cadru (PC) și Programul-cadru pentru competitivitate și inovație (CIP);

12. invită statele membre să ia măsuri pentru îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și 
cantitative ale europenilor (tineri) prin încorporarea spiritului antreprenorial și a inovării 
în toate domeniile educației;

Simplificarea, defragmentarea, finanțarea și standardizarea

13. invită Comisia să creeze un sistem simplu și accesibil de accelerare a inovării, să se 
concentreze asupra marilor provocări sociale și să împiedice în mod activ fragmentarea și 
birocrația;

14. invită Comisia să creeze un „ghișeu unic” în cooperare cu statele membre, și anume, un 
ghișeu pentru servicii unde toate părțile interesate (în special micile firme inovatoare) -
inclusiv administrațiile locale și regionale - pot solicita sprijin financiar sau pot fi puse în 
legătură cu potențiali parteneri;

15. invită Comisia să introducă o metodă mai bună de finanțare a inovării, prin crearea de 
sinergii și fuzionarea programelor de finanțare a cercetării, dezvoltării și inovării 
(C&D&I) acolo unde este posibil, de exemplu PC (programele-cadru), inițiativele 
tehnologice comune, CIP, programele comune, Institutul European de Inovare și 
Tehnologie și planul strategic european pentru tehnologiile energetice, și să direcționeze 
către inovare finanțare structurală și părți din fondurile politicii agricole comune, precum 
și veniturile din licitații organizate în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de 
emisii; se alătură Consiliului în solicitarea unui nou echilibru între încredere și control, și 
între asumarea riscurilor și evitarea lor;

16. solicită menținerea unei baze ferme de excelență în cercetarea de bază, care să se 
fundamenteze pe succesul Consiliului European pentru Cercetare;
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17. invită Comisia să stabilească relații mai strânse între instrumentele de finanțare și 
instrumentele de inovare legate de cerere, cum ar fi inițiativa în favoarea piețelor-pilot;

18. îndeamnă Comisia să extindă mecanismul instituit cu succes de BEI privind finanțarea 
riscurilor partajate (RSFF) prin intensificarea garanțiilor disponibile, oferind o sumă 
suplimentară de 500 de milioane de euro în 2011, crescând finanțarea actuală de la 1 
miliard de euro la 5 miliarde de euro după 2013 și diversificând componenta de risc;

19. invită Comisia să deplaseze o proporție mai mare din cercetarea de piață către 
instrumentele bazate pe împrumut, cum ar fi CIP, RSFF și FEI, precum și să ofere IMM-
urilor accesul la acestea la nivel european;

20. invită Comisia și statele membre să reevalueze întregul ecosistem al inovării, în vederea 
eliminării barierelor inutile, de exemplu din calea accesului la credite pentru universități;

21. invită statele membre să utilizeze cât mai bine fondurile structurale destinate C&D&I în 
perioada curentă de finanțare, care vizează marile provocări societale; invită Comisia și 
statele membre să evite dublarea costisitoare prin promovarea unor strategii inteligente de 
specializare;

22. se alătură Consiliului în a invita Comisia să facă propuneri pentru a accelera, simplifica și 
moderniza procedurile de standardizare, generând astfel un răspuns european mai rapid la 
evoluțiile inovatoare ale pieței mondiale;

Piața unică și proprietatea intelectuală

23. subliniază faptul că piața unică europeană trebuie să fie finalizată urgent pentru toate 
bunurile și serviciile, inclusiv pentru produsele inovatoare de sănătate, oferind astfel 
acces pentru 500 de milioane de consumatori;

24. subliniază faptul că un sistem solid și echilibrat al drepturilor de proprietate intelectuală 
(DPI) este una dintre condițiile-cadru esențiale pentru inovare; invită Comisia să 
elaboreze o strategie cuprinzătoare în materie de proprietate intelectuală, care să pună în 
echilibru drepturile inventatorilor și promovarea și utilizarea pe scară largă a accesului la 
cunoștințe și invenții;

25. solicită introducerea unui brevet comunitar unic; salută, în același timp, sprijinul larg din 
partea Consiliului pentru procedura de cooperare consolidată privind brevetul unic al UE 
care trebuie să înceapă în 2011;

26. solicită finalizarea Spațiului european de cercetare – prevăzut în tratat - până în 2014, 
pentru ca UE să poată să păstreze și să atragă talentele de vârf;

27. salută propunerea Comisiei de a dezvolta o piață europeană bazată pe cunoaștere pentru 
tranzacționarea și acordarea licențelor până la sfârșitul anului 2011, inclusiv facilitarea 
accesului la proprietatea intelectuală neutilizată;

Achizițiile publice

28. reamintește că achizițiile publice, reprezentând 17 % din PIB-ul anual al UE, joacă un rol 
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important în cadrul pieței unice europene și în stimularea inovării;

29. îndeamnă statele membre să își direcționeze achizițiile publice către produse, procese și 
servicii inovatoare; prin urmare, invită Comisia să faciliteze, în propunerile sale 
legislative, o inovare care să permită achiziții publice, inclusiv o revizuire a 
oportunităților de achiziție înainte de comercializare, și invită statele membre să își 
intensifice achizițiile publice ecologice;

30. subliniază faptul că este nevoie de reciprocitate internațională în ceea ce privește accesul 
la piețele de achiziții publice, permițând astfel întreprinderilor din UE să concureze în 
condiții echitabile la nivel internațional;

Parteneriatele europene pentru inovare (EIP)

31. reamintește faptul că Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la parteneriatele 
europene pentru inovare (EIP):

 afirmă principiul general al inteligenței resurselor în toate EIP, promovând astfel 
utilizarea eficientă a resurselor, consumul inteligent și producția și gestionarea 
eficientă de-a lungul întregului lanț de aprovizionare,

 salută proiectul-pilot privind îmbătrânirea activă și sănătoasă;

32. subliniază că parteneriatele europene pentru inovare (EIP) trebuie:

 să fie aliniate la marile provocări societale,
 să genereze inspirație prin intermediul unor obiective ambițioase, dar fezabile,
 să creeze sinergii și să urmeze principiile SMART,
 să fie comune pentru mai mult de două domenii politice (DG-uri) din cadrul 

Comisiei și
 să includă toate programele de inovare, inclusiv comunitățile cunoașterii și inovării 

ale IET;

33. solicită Comisiei să prezinte anual Parlamentului un raport referitor la toate parteneriatele 
pentru inovare (EIP) și de două ori pe an un raport referitor la primul proiect-pilot;

Regiunea ca partener important

34. subliniază faptul că implicarea deplină a nivelurilor regional și local este esențială pentru 
atingerea obiectivelor „Uniunii inovării”, deoarece acestea au proximitatea necesară 
pentru o gamă largă de actori implicați în inovare și vor servi ca intermediar între acești 
actori diferiți, statele membre și UE;

o

o o

35. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, și statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Provocări majore cu care se confruntă societatea

Unirea forțelor într-o cauză comună îi face mai puternici pe toți cei implicați. Unirea forțelor 
pentru a inova în scopul rezolvării problemelor comune din Europa presupune mai multă 
concentrare, o dezvoltare mai rapidă, eficiență, inclusiv rentabilitate, și o mai mare 
creativitate. Uniunea inovării este destinată nu numai să ofere un răspuns la problemele 
comune cu care se confruntă societățile noastre, ci și, în același timp, să sporească 
competitivitatea Europei și să indice modalitățile de ieșire din criza economică. Pe un 
continent dependent de importuri, statele membre împărtășesc același sentiment al nevoii de a 
utiliza în mod inteligent și durabil materiile prime și mărfurile necesare pentru a produce 
energie sau care sunt utilizate în industrie sau în producția de alimente. Îmbătrânirea 
populației este o altă provocare cu care se confruntă aproape fiecare țară din UE. Având 
scopul de a oferi persoanelor mai mulți ani de viață sănătoasă și o mai bună îngrijire și 
medicamente, simultan cu controlul costurilor, o abordare comună poate da rezultate mai 
rapid. Economiile Europei au devenit atât de interconectate, încât nu numai stabilitatea 
monedei euro este cea care necesită o abordare comună: la fel se întâmplă cu eforturile de 
creștere a competitivității statelor membre. Este nevoie de este o cale comună spre o 
economie echitabilă și stabilă.

Creativitatea oamenilor: libertatea de inovare 

Oamenii sunt creativi și trebuie să li se acorde șansa de a contribui la îmbunătățirea mediului 
în care trăiesc, a societății lor. Conform unor cercetări recente, această inovație socială 
contribuie cu 75 % din succesul inovării tehnologice. A acorda spațiu angajaților pentru ca 
aceștia să sugereze modalități de îmbunătățire a proceselor de lucru are, prin urmare, o 
valoare inestimabilă. Cetățenii sunt ei înșiși inovatori, de exemplu, dezvoltatorii de aplicații 
pentru iPhone din afara Europei, însă comportamentul și consumul lor determină, de 
asemenea, inovarea. Prin urmare, este important să li se acorde oamenilor - și aceștia să 
profite de – oportunități de a exercita ei înșiși o influență și de a deveni parte a tranziției către 
o societate durabilă, de exemplu, prin îmbunătățirea aplicațiilor de energie regenerabilă la 
scară micro. Modificările de comportament, inclusiv în ceea ce privește consumul, pot 
determina inovarea în mod ferm.

Ce au de câștigat cetățenii din inovare?

Scopul concentrării asupra inovării este acela de a menține un nivel ridicat de prosperitate în 
Europa prin identificarea unor alternative durabile la produsele, procesele și serviciile utilizate 
anterior.
Soluții mai rapide pentru a oferi o mai bună îngrijire pentru bolile geriatrice și pentru bolile 
prosperității și pentru a promova mobilitatea la persoanele în vârstă - acestea sunt câteva 
exemple de beneficii preconizate a fi furnizate cetățenilor de cooperarea la nivel european. 
Scopul propunerii de parteneriat pentru inovare „Îmbătrânirea activă și sănătoasă” înseamnă 
doi ani în plus de viață sănătoasă pentru toată lumea din Europa până în 2020.

Focalizare
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Alegerile clare și obiectivele ambițioase sunt esențiale pentru stimularea inovării. Focalizarea 
și coerența în politici reprezintă mijloacele. Dacă inovarea produce soluții la atât de multe 
probleme, trebuie să se formuleze o politică solidă pentru a încuraja creativitatea, care poate fi 
transformată în produse, servicii, procese sau evoluții în timp scurt.

Ce este inovarea și ce se poate îmbunătăți?

Până de curând, inovarea era comparată cu cercetarea și numai produsele de înaltă tehnologie 
erau considerate ca reprezentând inovarea. Inovarea este mult mai extinsă și se exprimă în 
transformarea reușită a unei idei într-un produs, proces, serviciu sau evoluție. Cercetarea este 
într-adevăr o sursă foarte importantă de inovare, dar inovarea provine, de asemenea, din alte 
surse. De exemplu, apariția unei idei bruște ce poate fi convertită direct într-un produs, 
proces, serviciu sau evoluție (Facebook fiind un exemplu).

Pentru a facilita accesul ideilor pe piață sau punerea lor în practică, sunt necesare următoarele:

1. acces mai bun la credite și sprijin financiar, 
2. mai multe investiții în C&D&I la nivelul UE și la nivel național din partea partenerilor 

publici și privați,
3.  reguli clare care oferă perspective pe termen lung,
4. proceduri simple de acces la programe de finanțare europene sau naționale pentru 

reducerea birocrației,

o un „ghișeu unic”pentru programele europene de finanțare, care elimină 
complexitatea procedurii de prezentare a cererilor pentru întreprinderi (în 
special IMM-uri), institute de cercetare, universități și chiar autorități regionale 
și locale.  un ghișeu unic nu ar analiza doar cererile de finanțare, ci ar căuta și 
parteneri adecvați sau rețele de cooperare,

o combinarea programelor de finanțare acolo unde este posibil. Multe programe 
se suprapun. Fragmentarea fondurilor, în general, înseamnă, de asemenea, 
fragmentarea focalizării,

o mai puțină insistență pe monitorizare în legătură cu cererile de finanțare, mai 
multe cunoștințe în alocarea finanțării și o mai mare încredere după eveniment,

5. cooperarea eficientă între UE, autoritățile naționale, regionale și locale, institutele de 
cercetare, universități, întreprinderi și „nu în ultimul rând”, cetățeni,

6. promovarea competențelor cantitative în educație (discipline științifice), un mai mare 
accent pe inițiativă în cadrul studiilor, mai multe schimburi între domenii academice și 
o mai bună cooperare între, pe de o parte, instituțiile de învățământ și cercetare și, pe 
de altă parte, industrie,

7. un brevet european ieftin și simplu, norme viabile care protejează proprietatea 
intelectuală și un sistem european de schimb al brevetelor neutilizate,

8. o autentică piață internă europeană care să permită inovațiilor să aibă un succes mai 
mare datorită accesului la o piață formată din 500 de milioane de oameni.  În prezent, 
unele inovații nu reușesc să treacă frontierele din cauza procedurilor complexe de 
autorizare și a diferențelor din reglementările celuilalt stat membru. de asemenea, 
„piața internă” ar trebui să fie înțeleasă ca referindu-se la piețe care, până de curând, 
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erau în principal deservite la nivel național, ca în cazul produselor inovatoare de 
sănătate, care constituie un ajutor ideal pentru îmbătrânirea sănătoasă și activă,

9. un sistem flexibil de achiziții publice pentru o inovare (durabilă). Problemele cu 
privire la furnizorii unici și publicarea dreptului de proprietate intelectuală trebuie să 
fie rezolvate, inclusiv în etapa premergătoare comercializării.
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Politica europeană

Politica europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe formularea specifică, dar și pe 
realizarea, obiectivelor legate de provocările majore cu care se confruntă societatea. În 
prezent, politica orientată către consolidarea inovării este încă prea fragmentată și legată 
în mod fundamental de cercetare. Cercetarea ar trebui să primească în continuare această 
atenție, și obiectivul de 3 % din PNB pentru cercetare ar trebui să fie atins. Dar, în plus, 
alte procese care conduc la inovare (inclusiv inovarea socială) ar trebui să fie sprijinite în 
alte domenii de politică, în cadrul căreia ar trebui să se adopte o abordare holistică și 
compactă față de inovare.

Parteneriatele europene pentru inovare

Comisia propune parteneriate pentru inovare în scopul de a rezolva mai rapid provocările 
majore cu care se confruntă societatea. Intenția este ca aceste parteneriate să exploateze 
mai presus de toate sinergiile între evoluțiile existente ale inovației și să rezolve 
problemele care stau în calea unei inovări mai rapide. Aceste parteneriate trebuie să 
respecte principiul SMART, fiind specifice, măsurabile, realizabile, realiste și oportune. 
Pentru a evita fragmentarea, acestea trebuie să se confrunte cu cele trei provocări majore 
prin care trece societatea.


