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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a celui de-al șaptelea program-cadru 
pentru cercetare
(2011/2043(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), îndeosebi articolele referitoare la cercetare,

– având în vedere Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene (devenită odată cu Tratatul de 
la Lisabona, Uniunea Europeană) pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică 
și demonstrative (2007-2013)1,

– având în vedere, în special, articolul 7 al deciziei menționate anterior referitor la 
monitorizarea, evaluarea și revizuirea PC7,

– având în vedere articolul 182 alineatul (2) din TFUE privind adaptarea programului-cadru 
în funcție de evoluția situației,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 februarie 2011, intitulată „Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 
și Comitetul Regiunilor referitoare la răspunsul la Raportul Grupului de experți privind 
evaluarea intermediară a celui de-al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare, 
de dezvoltare tehnologică și demonstrative și la Raportul Grupului de experți privind 
evaluarea intermediară a mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor” 
(COM(2011)0052),

– având în vedere raportul final al grupului de experți „Evaluarea intermediară a celui de-al 
șaptelea program-cadru” din 12 noiembrie 2010,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru de cercetare2,

– având în vedere raportul grupului de experți „Evaluarea celui de-al șaselea program-cadru 
pentru cercetare și dezvoltare tehnologică 2002-2006” din februarie 2009,

– având în vedere raportul comitetului de experți „Către o organizație a cercetării de 
frontieră de talie internațională – revizuirea structurilor și mecanismelor Consiliului 
European pentru Cercetare” din 23 iulie 2009,

– având în vedere raportul grupului de experți independenți „Evaluarea intermediară a 
mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR)” din 31 iulie 2010,

– având în vedere raportul comitetului de experți „Prima evaluare intermediară a 
                                               
1 JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
2 Texte adoptate la această dată, P7_TA(2010)0401.
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întreprinderii comune a inițiativei privind medicamentele inovatoare” din 20 decembrie 
2010,

– având în vedere raportul comitetului de experți „Prima evaluare intermediară a 
inițiativelor tehnologice comune ARTEMIS și ENIAC” din 30 iulie 2010,

– având în vedere raportul comitetului de experți independenți „Evaluarea intermediară a 
programului comun de Asistență pentru autonomie la domiciliu” din decembrie 2010,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor adoptat în ședința plenară din 27 și 28 
ianuarie 2011 și referitor la simplificarea implementării programelor-cadru pentru 
cercetare,

– având în vedere raportul special al Curții de Conturi Europene nr. 9/2007 din 22 
noiembrie 2007 privind „Evaluarea programelor-cadru de cercetare și dezvoltare 
tehnologică (CDT) ale UE –  Se pot aduce îmbunătățiri abordării Comisiei?”,

– având în vedere Raportul special al Curții de Conturi Europene nr. 8/2009 privind 
„Rețelele de excelență” și „proiectele integrate” ale politicii comunitare în domeniul 
cercetării,

– având în vedere Raportul special al Curții de Conturi Europene nr. 2/2010 privind 
eficacitatea acțiunilor de sprijin „Studii pregătitoare” și „Construirea de noi infrastructuri” 
aferente celui de-al șaselea program-cadru pentru cercetare,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru control bugetar, precum și cel al Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-
0000/2011),

A. întrucât cel de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru acțiuni de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (PC7) este cel mai amplu instrument 
de sprijin pentru cercetare la nivel mondial și constituie principalul instrument al politicii 
de cercetare a Uniunii Europene,

B. dată fiind necesitatea unei revizuiri la jumătatea perioadei a PC7 ca urmare a 
numeroaselor schimbări apărute de la momentul negocierii și adoptării sale în 2006 
(instituții noi, instanțe politice noi, criză economică), dar și ca urmare a importanței 
fondurilor disponibile până la încheierea sa,

C. întrucât Tratatul de la Lisabona consideră realizarea Spațiului european de cercetare ca 
fiind un obiectiv specific al politicii europene,

D. întrucât strategia Europa 2020 consideră cercetarea și inovarea un element central al unei 
creșteri inteligente, durabile și solidare,

E. întrucât UE și statele membre trebuie să se înzestreze cu mijloacele de a oferi un răspuns 
comun marilor provocări ale societății cu care se confruntă popoarele europene,
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F. întrucât Europa este în competiție cu statele continent (China, India, Brazilia, Australia, 
Statele Unite ale Americii, Rusia), dar întrucât Europa nu este o națiune, ci o uniune de 
state și întrucât capacitatea noastră de a ne uni și de a ne coordona eforturile, în special în 
domeniul cercetării, între Uniunea Europeană și statele membre condiționează, în mare 
măsură, competitivitatea noastră economică și, prin urmare, posibilitatea de a finanța 
ambițiile noastre sociale și respectarea angajamentelor noastre privind mediul,

G. întrucât întârzierea investițiilor în Europa în comparație cu alte puteri mondiale se 
datorează, în principal, insuficienței investițiilor private și întrucât atractivitatea PC7 
pentru sectorul industrial nu a fost, așadar, demonstrată pe deplin; dar întrucât, dincolo de 
fonduri, reiese totodată în mod clar nevoia unei mai bune coordonări între statele membre 
și Uniune, 

H. întrucât o relație mai bună între domeniul academic și cel industrial este indispensabilă 
pentru a permite transformarea rezultatelor cercetării în produse și servicii generatoare de 
creștere economică,

I. întrucât din cele 54,6 miliarde de euro alocate programului, 25,8 au fost angajate în primii 
4 ani (2007-2010); și anume 6,5 miliarde pe an în medie și rămân de angajat 28,8 miliarde 
pentru ultimii trei ani (2011-2013), și anume 9,6 miliarde în medie pe an,

J. întrucât anii 2011-2013 sunt ani sensibili, care necesită o atenție deosebită imediată în 
termeni de factori de competitivitate, printre care se numără și cercetarea și inovarea,

K. întrucât complexitatea gestionării administrative este, în continuare, un handicap major al 
PC7, astfel încât simplificarea sa reprezintă o miză majoră pentru viitorul programului,

1. salută calitatea rapoartelor experților privind evaluarea intermediară a PC7 și acest lucru 
în pofida caracterului general al mandatului acordat grupurilor de experți; regretă, 
totodată, că evaluarea nu s-a referit și la ansamblul global constituit de acțiunile statelor 
membre și ale Uniunii Europene;

2. nu își explică întârzierea Comisiei, care a publicat comunicarea sa la 9 februarie 2011, 
deși avea obligația de a o face cel târziu în 2010 și regretă caracterul slab al Comunicării 
Comisiei, având în vedere mizele actuale;

Rezultatele PC7

3. consideră că rezultatele obținute de PC7 nu fac dovada unei plusvalori europene suficiente 
în materie de CDI;

4. salută nivelul de participare și de excelență în selecția proiectelor; regretă, totuși, că rata 
de succes a acestui program rămâne, în general, destul de scăzută și descurajantă, mai ales 
pentru IMM-uri;

5. constată că sporirea mijloacelor financiare și umane, înmulțirea obiectivelor și a temelor 
abordate și diversificarea instrumentelor a redus capacitatea PC7 în beneficiul unui 
obiectiv major european precis;
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6. susține consolidarea programului „Cooperare”, care rămâne pertinent în raport cu mizele 
științifice și tehnologice actuale; subliniază rolul său în dezvoltarea unei mase critice de 
CDI care nu ar putea fi atinsă astfel la nivel național/regional, demonstrând astfel 
plusvaloarea europeană; recomandă aplicarea acțiunii „tehnologii viitoare și emergente” și 
generalizarea „foilor de parcurs” pentru toate tematicile; solicită mai multă flexibilitate în 
stabilirea temelor cererii de oferte, a pragurilor și a plafoanelor de finanțare care fac 
diferența între proiectele mari și mici;

7. propune accelerarea cercetării în sectoarele identificate în cadrul programului „Cooperare” 
al PC7: sănătate, medicamente, alimentație, biotehnologie, TIC, nanoștiințe și 
nanotehnologii, materiale, poluare, energie, mediu (inclusiv schimbări climatice, lemn, 
păduri), ecotehnologii, captarea dioxidului de carbon, transport, științe economice, sociale 
și umane, spațiu și securitate; cercetarea în domeniul apei ar trebui, de asemenea, să fie o 
prioritate;

8. salută, în cadrul programului „Idei”, rezultatele promițătoare obținute de Consiliul 
European pentru Cercetare (CEC) și rolul acestuia vizând consolidarea vizibilității și 
atractivității organismelor de cercetare europeană; subliniază necesitatea de a face din 
CEC o entitate juridică independentă, dotată cu putere de decizie și direct responsabilă de 
strategia sa științifică și de gestionarea sa administrativă;

9. susține, în cadrul programului „Oameni”, acțiunile „Marie Curie” valoroase pentru cariera 
cercetătorilor;

10. este sceptic în ceea ce privește eterogenitatea obiectivelor din programul „Capacități” și 
dificultățile rezultate, în special în materie de cooperare internațională și de acțiuni în 
beneficiul IMM-urilor și al IMM-urilor inovatoare; consideră totuși că proiectele ERA-
NET, ERA-NET+ și inițiativele care se bazează pe articolul 185 răspund rolului lor de a 
structura Spațiul european de cercetare (SEC);

11. admite că „inițiativele tehnologice comune” (ITC) sunt utile competitivității industriei 
europene; regretă, totuși, obstacolele juridice și administrative (personalitate juridică, 
proprietate intelectuală, norme financiare), precum și costurile ridicate de funcționare 
proprii demarării ITC; solicită să fie mai mult implicat în controlul politic al acestor 
instrumente;

12. are rezerve în ceea ce privește recurgerea mai sistematică la cereri de oferte prea deschise 
(abordare ascendentă), preferând menținerea unui echilibru între cele două abordări 
(ascendentă și descendentă), care răspund unor necesități specifice;

13. invită Comisia să efectueze o analiză în vederea unei mai bune coordonări între acțiunile 
europene și cele naționale; solicită ca cererile de oferte, inclusiv cele din iulie 2011, să fie 
lansate în acord cu statele membre, fără a dubla sau concura inițiativele naționale, ci în 
completarea acestora; sugerează ca PC7 să finanțeze actorii care gestionează programele 
naționale implicate în programarea comună, pentru ca PCCD să treacă de la o logică de 
gestionare de proiect la o logică de gestionare de program; solicită ca ultimii trei ani ai 
PC7 să fie consacrați contribuției la structurarea Spațiului european de cercetare;

14. propune ca un plan european ambițios de cercetare în materie de tehnologie și de apărare 
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să fie stabilit între Uniune și statele membre, iar acesta să beneficieze la început de o 
finanțare semnificativă între PC7 și Agenția Europeană de Apărare, în baza articolului 45 
alineatul (1) litera (d) din TUE, în vederea consolidării bazei industriale și tehnologice a 
sectorului apărării, îmbunătățind, totodată, eficacitatea cheltuielilor publice militare;

Participarea la PC7

15. subliniază că nu se remarcă la nivelul industriei rate de participare superioare în raport cu 
PC precedente, mai ales în cadrul programului „Cooperare”;  invită, astfel, Comisia la 
elaborarea unei analize detaliate privind capacitatea PC7 de a atrage investițiile din 
sectorul privat;

16. salută rezultatele PC7 în beneficiul IMM-urilor, atât în ceea ce privește obiectivul de 15 % 
stabilit în programul „Cooperare”, cât și programul „EUROSTARS”; este de părere că o 
mai bună coordonare a PC7 cu fondurile structurale ar putea facilita participarea statelor 
membre slab reprezentate;

17. propune ca politicile privind cercetarea și dezvoltarea să fie teritorializate;

18. consideră că PC7 ar trebui să-și afirme prioritățile în materie de cooperare internațională; 
este de părere că selecția țărilor și a subiectelor vizate de acțiunile de cooperare 
internațională trebuie să fie efectuată în acord cu statele membre, pentru a verifica 
pertinența și interesul suscitate de aceste acțiuni în cadrul statelor membre; 

Finanțarea

19. consideră că nivelul de finanțare al PC7 trebuie să fie menținut; reamintește că investițiile 
în CDI sunt pe termen lung și constituie un element determinant care permite atingerea 
obiectivelor strategiei Europa 2020;

20. subliniază că finanțarea infrastructurilor de cercetare ar trebui să beneficieze de o mai 
bună coordonare între PC7, instrumentele BEI, fondurile structurale și politicile naționale 
și regionale;

21. invită statele membre și UE să își respecte angajamentele financiare în cadrul acordurilor 
internaționale în materie de cercetare;

Rolul inovării

22. este de părere că comercializarea ar trebui inclusă în parametrii viitoarelor proiecte din 
PC7 în domeniul inovării;

23. recunoaște că platformele tehnologice europene, ITC-urile și PPP-urile contribuie la o mai 
mare participare a sectorului industrial;

Monitorizarea măsurilor de simplificare

24. își exprimă îngrijorarea în ceea ce privește încărcarea administrativă excesivă a PC7; 
susține propunerea de revizuire a Regulamentului financiar pentru simplificarea 
procedurilor;
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25. insistă asupra importanței introducerii rapide de măsuri de simplificare procedurale, 
administrative și financiare în gestionarea actuală a PC7, astfel cum au fost identificate în 
Rezoluția Parlamentului din 11 noiembrie 2010; invită Comisia să elaboreze propuneri 
referitoare la aceste măsuri de simplificare în contextul PC7 actual, în completarea 
primelor sale propuneri; afirmă încă o dată voința sa ca litigiile în curs între Comisie și 
beneficiarii tuturor programelor-cadru să fie soluționate rapid, respectând principiul unei 
gestionări serioase a banului public;

26. privește favorabil recomandările de reducere a duratei procedurilor de ofertare și de 
stabilire a unui moratoriu pentru crearea de noi instrumente în cadrul PC7;

Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR)

27. consideră că MFPR a jucat un rol de pârghie, preponderent pentru creșterea investițiilor în 
CDI într-un moment de criză în care sectorul bancar nu mai era capabil să exercite acest 
rol, înregistrând în primii ani împrumuturi în valoare de 8 miliarde de euro, care au 
generat investiții în valoare de peste 20 de miliarde de euro.

28. recomandă să se continue și să se intensifice aplicarea acestui instrument financiar 
inovator în cadrul PC8, în măsura în care acesta facilitează accesul la finanțare și 
favorizează investițiile private.

29. își manifestă, totuși, preocuparea în ceea ce privește sumele derizorii acordate 
infrastructurilor de cercetare, universităților și organismelor de cercetare și IMM-urilor, în 
special IMM-urilor inovatoare, precum și în ceea ce privește existența unui dezechilibru 
geografic și sectorial binecunoscut al împrumuturilor alocate; sprijină, în consecință, 
recomandările concrete ale grupului de experți care vizează îmbunătățirea participării 
anumitor grupuri țintă slab reprezentate;

Concluzie generală

30. solicită ca utilizarea PC7 să țină cont de consecințele crizei economice pentru anii de la 
sfârșitul programului (2011-2013), având în vedere sumele considerabile (28,8 miliarde de 
euro pe 3 ani) care rămân de programat, obiectivele de atins pentru UE 2020 și pregătirea 
unui Spațiu european de cercetare și a Uniunii inovării.

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

Reconcilierea științei și a cetățeanului

„Acest secol al XXI-lea ne oferă un paradox ciudat: deși propune provocări științifice 
majore și deși descoperirile științifice și tehnice sunt omniprezente în viața noastră de zi cu 
zi, știința nu au părut niciodată atât de distantă, de inaccesibilă și îngrijorătoare.” Claudie 
Haigneré, președintă a UNIVERSCIENCE, fost ministru al cercetării (2002-2004) și fost 
ministru al afacerilor europene (2004-2005) al Republicii Franceze, medic și astronaut.

La 23 și 24 martie 2000, Consiliul European, reunit la Lisabona, a stabilit pentru Uniunea 
Europeană (UE) un obiectiv strategic ambițios: acela de a deveni, în 2010, economia bazată 
pe cunoaștere cea mai competitivă și cea mai dinamică din lume. În această strategie, s-a 
recunoscut rolul central al cercetării.
Acest obiectiv pare a fi posibil pentru cele 15 state prestigioase care compun Uniunea, dintre 
care unele, nostalgice după dispariția imperiului lor, întrevăd în UE speranța unei societăți 
noi.
Această strategie, numită „Strategia de la Lisabona”, a fost un eșec, fără ca Uniunea să fi 
analizat cu adevărat care au fost cauzele.
Să fie oare de vină statele care nu respectă angajamentele europene pe care și le-au asumat?
Să fie oare de vină popoarele care se simt insuficient implicate și care vor face ca elitele să 
plătească scump acest lucru?
Să fie oare de vină elitele care nu au înțeles setea popoarelor de a înțelege sensul a ceea ce li 
se propune?
Să fie oare forța faptelor politice contrariante care a fost mai puternică decât Uniunea și 
statele membre?
Istoricii vor trebui să descifreze ceea ce s-a întâmplat în acest delicat deceniu 2000-2010, care 
este probabil sfârșitul unui ciclu de pace, de prosperitate și de fraternitate între popoarele 
europene, început după Al Doilea Război Mondial și încheiat odată cu căderea zidului 
Berlinului și urmările ei.
Acest deceniu începe cu crearea monedei euro, mare speranță de stabilitate monetară, care se 
transformă într-un imens fiasco bugetar, deoarece am uitat că nu putem avea o uniune 
monetară fără o uniune economică și fără ca statele să respecte pactul de stabilitate pe care l-
au semnat.
Această situație a continuat cu Tratatul de la Nisa, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2003 
într-un mod atât de catastrofal și complex încât semnatarii au organizat imediat o „dezbatere 
privind viitorul Uniunii” care ar fi trebuit să dea naștere unui nou text.
UE simte o imensă bucurie în momentul în care continentul este în sfârșit unificat în 2004 și 
2007, odată cu aderarea a 12 state, din care 10 state foste comuniste, dar declanșarea crizei 
sporește egoismele naționale, care influențează unele din opiniile publice.
Este martorul dezorientării popoarelor, care, începând din 2005 cu Franța și Olanda, își 
exprimă setea de a înțelege și de a nu fi uitate de către o construcție europeană pe care nu o 
mai înțeleg.  Nu trebuie ca Franța și Olanda să se simtă vinovate: dacă în 2005 ar fi avut loc 
27 de referendumuri, nu doar cele două state ar fi votat NU.
Deceniul se încheie odată cu criza financiară și economică declanșată în 2008.
Se încheie în 2009 cu noi instituții, o nouă Comisie Europeană (CE) și un nou Parlament 
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European (PE).
Între timp, Uniunea a inițiat două proiecte importante: GALILEO și ITER, pentru a căror 
reușită știința și cercetarea sunt esențiale și ale căror dificultăți exemplifică realitățile dure 
europene.
Cum s-ar putea imagina, cu astfel de evenimente politice, că putem spera să devenim prima 
economie bazată pe cunoaștere cea mai competitivă din lume?
Odată acest deceniu încheiat, UE și statele membre se confruntă cu o provocare imensă: să 
asigure popoarelor lor prosperitatea și progresul social pe o planetă cu un ritm alert și din ce 
în ce mai complexă.
Statelor le-a trebuit timp să înțeleagă, după ce a trecut nostalgia imperiilor, că deveneau prea 
mici și că aveau nevoie să se unească.
Europa va avea nevoie de timp pentru a înțelege că nu este cel mai mare continent.
Europa trebuie să înțeleagă că concurenții săi sunt ei înșiși state-continent: China, Rusia, 
India, Brazilia, fără a uita de Statele Unite ale Americii și de Australia.
Dar nu formăm o Națiune: suntem o Uniune de state.
Trebuie să ne unim pentru a ne fixa prioritățile.
În acest context, știința este probabil un instrument de unificare, dacă este exercitată cu 
conștiință și, bineînțeles, în mod independent de interesele străine Uniunii.
Prezentul raport este propus în acest spirit: pentru a examina dacă revizuirea celui de-al 
șaptelea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (PC7) nu reprezintă o 
oportunitate de a consolida triunghiul de aur: cunoaștere, învățământ, cercetare, care este 
cheia destinului europenilor.
De ce să fie propuse acestea pentru revizuirea PC7 și să nu se aștepte PC8?
Deoarece au apărut patru elemente noi cu impact asupra cercetării și științei începând cu 
2006, anul deciziei finale a PE și a Consiliului privind PC7: 

 dispunem, odată cu Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, de 
noi instituții;

 dispunem de o nouă CE și de un nou PE;
 dispunem de o nouă foaie de parcurs UE 2020;
 trecem printr-o criză financiară și economică foarte importantă, care a început după 

negocierea PC7 la sfârșitul anului 2007/în cursul anului 2008, iar anii de la sfârșitul 
programului (2011-2013) sunt ani sensibili pentru creștere și ieșire din criză. nimic nu 
trebuie lăsat la voia întâmplării.

PC7 este o ocazie pentru UE de a ridica politica sa de cercetare la înălțimea ambițiilor sale 
economice și sociale prin consolidarea, în special, a Spațiului european de cercetare (SEC).  
Dispunând de un buget de 54 de miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, PC7 a devenit, 
odată cu trecerea anilor, unul dintre cele mai importante programe de sprijin pentru cercetare 
la nivel mondial și constituie principalul instrument al politicii de cercetare a UE. Au fost 
identificate patru obiective principale care corespund celor patru programe specifice care 
trebuie să structureze efortul de cercetare european: programul „Cooperare”, programul 
„Idei”, programul „Oameni” și programul „Capacități”. Acestea sunt menite să permită UE să 
ofere răspunsuri la marile provocări ale societății care afectează toate statele membre și cărora 
nu le pot face față singure (îmbătrânirea demografică și sănătatea, aprovizionarea cu energie, 
cu apă sau cu alimente, dezvoltarea durabilă, combaterea schimbărilor climatice etc.), precum 
și dezvoltarea cunoștințelor care dau posibilitatea întreprinderilor noastre de a inova mai mult 
și de a-și consolida competitivitatea.
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Pentru a garanta că PC7 va răspunde mereu nevoilor politicilor europene, a fost prevăzută o 
evaluare intermediară bazată pe date concrete la articolul 7 alineatul (2) din Decizia (CE) 
nr. 1982/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006, înainte de 
sfârșitul anului 2010. 
Raportorul PE salută calitatea activității desfășurate de grupurile de experți, în ceea ce 
privește evaluarea intermediară a PC7 și a mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor, 
în ciuda unui mandat foarte vast, care ar fi meritat o abordare mult mai tehnică, și speră, prin 
urmare, ca pentru programele-cadru viitoare să se realizeze o astfel de abordare. Totuși, 
raportorul regretă întârzierea cu care s-a publicat comunicarea CE pe această temă; într-
adevăr, comunicarea era așteptată la sfârșitul anului 2010, dar nu a fost prezentată decât în 
februarie 2011.
Raportorul regretă, mai ales, faptul că această evaluare nu a ținut suficient cont de aspectele 
globale ale cercetării între UE și statele membre.

Această evaluare trebuie pusă în raport cu sumele importante care rămân de programat: 28,8 
miliarde de euro pe trei ani (2011-2013), față de 25,8 miliarde programate în primii patru ani 
ai PC7 (2007-2010) și de cele 17 miliarde ale PC6 (2002-2006). Pentru anul 2011, este vorba 
de peste 8,5 miliarde de euro, pentru anul 2012 de peste 9,5 miliarde de euro, iar pentru anul 
2013 de peste 10,5 miliarde de euro care ar trebui să fie consacrate cercetării. Astfel de sume 
merită o analiză concretă, cu scopul de a favoriza participarea actorilor interesați și de a evita 
o disipare a finanțărilor în programe cu disfuncții sau care nu răspund nevoilor. Raportorul PE 
consideră că o gestionare sănătoasă a banului public este necesară, indiferent dacă ne aflăm 
sau nu în perioadă de criză, dar și că orice modificare sau reorientare va trebui efectuată cu 
respectarea stabilității, a coerenței generale și a securității juridice, bază a încrederii reciproce 
a părților interesate.

Câteva mari orientări pentru această revizuire la jumătatea perioadei:
simplificarea: deja abordată în Rezoluția din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru pentru cercetare, trebuie să se revină asupra acestui aspect 
pentru a da curs solicitărilor PE. În fapt, una dintre dificultățile constatate este complexitatea 
și greutatea procedurilor administrative, care îi determină pe cercetători să se îndepărteze de 
finanțările europene în beneficiul finanțărilor naționale și care fac Europa nepopulară în 
materie de cercetare. Această problemă a fost agravată de recenta politică a auditurilor 
financiare ale CE. S-ar părea că, în prezent, este mai mult decât necesar să se rezolve 
problemele din trecut, în special din cadrul PC6, și să se evite reapariția acestora în cadrul 
PC7 sau al programelor-cadru viitoare. Soluționarea litigiilor precedente, fără intervenția 
Curții Europene de Justiție, și simplificarea actuală și viitoare, cu respectarea unei gestionări 
sănătoase a banilor publici, este o condiție esențială pentru ca știința, cercetarea și inovarea să 
poată fi abordate la scară europeană, în special în perspectiva negocierilor cu statele membre 
pentru PC8, dacă se dorește o europenizare sporită a cercetării și crearea, în cele din urmă, a 
unui Spațiu european de cercetare.
participarea IMM-urilor: adesea considerată ca un punct slab al programelor-cadru, mai 
trebuie încă depuse eforturi, dar se poate constata o îmbunătățire, de exemplu obiectivul de 
15 % de participare a IMM-urilor la programul „Cooperare” este practic atins.
inovarea: se constată, în prezent, o consolidare a dimensiunii „inovare”, fiind așadar important 
ca acești ultimi ani să se orienteze către acest tip de proiecte. Raportorul PE ține, totuși, să 
sublinieze refuzul întâlnit în Europa de a pune în legătură cercetarea și inovarea, pe de o parte, 
și comercializarea, pe de altă parte, când de fapt ar trebui mereu să se țină cont de potențialul 
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de comercializare.
mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor: crearea acestui mecanism a avut un efect 
foarte pozitiv; ar trebui să fie continuat și intensificat pentru sfârșitul PC7 și pentru 
programele viitoare;
raportorul propune ca politicile de cercetare și dezvoltare să fie teritorializate în vederea unei 
repartizări armonioase a cercetării în raport cu toate universitățile. Legătura cu excelența, care 
se află adesea în spațiul urban, ar putea duce la intensificarea relațiilor dematerializate, de 
exemplu prin videoconferințe permanente și o interconectare inteligentă între centrele de 
cercetare teritorializate și centrele de excelență. 
raportorul propune, totodată, ca un plan european ambițios de cercetare în materie de 
tehnologie și de apărare să fie stabilit între Uniune și statele membre, în temeiul articolului 45 
alineatul 1 litera (d) din TUE, în vederea consolidării bazei industriale și tehnologice a 
sectorului apărării și unei mai bune eficacități a cheltuielilor publice militare; Acest plan ar 
trebui să vizeze consolidarea industriei europene a apărării.

În mod mai general și în ceea ce privește cererile de oferte care rămân de lansat, raportorul 
propune ca acestea să vizeze consolidarea SEC și să demonstreze că poate exista o valoare 
adăugată europeană; toate acestea, în ideea de a negocia cu statele membre și, în ceea ce 
privește perspectivele financiare de după 2014, de a europeniza cercetarea.


