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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Cartea verde: De la provocări la oportunități: către crearea unui cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE
(2011/XXXX(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 Cartea verde a Comisiei intitulată „De la provocări la oportunități: către 
crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării în UE” 
(COM(2011)0048),

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la executarea fondurilor alocate 
sinergiilor în domeniul cercetării și inovării, cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională (sic) și în cel de-al șaptelea Program-
cadru (PC) pentru cercetare și dezvoltare în orașe și regiuni, precum și în statele membre 
și în Uniune1,

– având în vedere raportul comitetului de experți intitulat „Către o organizație a cercetării de 
frontieră de talie internațională – examinarea 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 Rezoluția sa din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea 
implementării programelor-cadru de cercetare2,

– având în vedere Raportul final al Grupului de experți privind „evaluarea intermediară a 
celui de-al șaptelea program-cadru” din 12 noiembrie 2010,

– 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 concluziile privind evaluarea intermediară a celui de al șaptelea program-
cadru pentru activități de cercetare (PC7), inclusiv a mecanismului de finanțare cu 
partajarea riscurilor, din cadrul celei de-a 3074-a reuniuni a Consiliului privind 
competitivitatea (piața internă, industria, cercetarea și spațiul) din 9 martie 2011,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0189.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0401.
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– având în vedere Rezoluția sa din XXXX referitoare la o Uniune a inovării - adaptarea 
Europei la o lume post-criză1,

– având în vedere Rezoluția sa din XXXX referitoare la evaluarea intermediară a celui de al 
șaptelea program al UE pentru acțiuni de cercetare, de dezvoltare tehnologică și 
demonstrative2,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru afaceri externe, al Comisiei pentru buget, al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor, al Comisiei pentru dezvoltare regională, al Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală și al Comisiei pentru pescuit (A7-0000/2011),

A. întrucât, în urma revizuirii bugetare, Comisia Europeană a decis să lanseze o dezbatere cu 
scopul de a spori eficacitatea finanțării cercetării și inovării la nivel național și la nivelul 
UE;

B. întrucât UE a stabilit obiectivul de creștere a cheltuielilor destinate C&D până la 3% din 
PIB-ul UE până în 2020;

C. întrucât tendințele actuale scot la iveală numeroase presiuni legate de înghețarea sau 
reducerea bugetului european asociat unei perioade de constrângeri majore asupra 
bugetelor publice naționale și întrucât C&D&I este unul dintre domeniile în care 
cooperarea europeană a dovedit valoare adăugată reală, demonstrând necesitatea de a 
realoca resursele disponibile ale UE;

D. întrucât, în prezent, ne confruntăm cu o criză economică și socială (care afectează statele 
membre UE în moduri foarte diferite); întrucât cercetarea, educația și inovarea sunt 
instrumente cruciale atât pentru redresarea economică și crearea de locuri de muncă, cât și 
pentru elaborarea unui model de creștere durabil și cuprinzător;

E. întrucât alte regiuni și țări ale lumii investesc din ce în ce mai mult în C&D&I; întrucât 
investițiile UE în acest domeniu ar trebui, prin urmare, să fie orientate spre o consolidare a 
capacității științifice și o sporire a capacității competitive generale a UE;

F. întrucât, deși finanțarea UE pentru C&D&I a crescut, statele membre UE (SM) mai 
dezvoltate din punct de vedere științific și tehnologic continuă să absoarbă cea mai mare 
parte a resurselor disponibile ca urmare a diferitelor scheme și programe (inclusiv 
proiectele la scară largă), contribuind la menținerea slabei reprezentări a unora dintre SM 
și regiunile europene atât în ceea ce privește accesul la finanțare, cât și participarea;

G. întrucât, în cadrul UE, persistă inegalități în ceea ce privește capacitatea de finanțare a 
C&D, structurile industriale și sistemele de înaltă educație la nivel național;

H. întrucât importanța majoră a IMM-urilor pentru economica UE și ocuparea forței de 
muncă nu se reflectă în nivelul lor de acces la fondurile alocate de UE pentru C&D&I,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – urmează să fie adoptat în ședința plenară din mai).
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0000 (A7-0162/2011 – urmează să fie adoptat în ședința plenară din mai).
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1. salută Cartea verde a Comisiei Europene care stabilește un cadru strategic comun (CSC) 
pentru finanțarea cercetării și inovării și consideră că, în centrul noului CSC, ar trebui să 
se afle coordonarea programelor de cercetare ale UE cu schemele de finanțare;

2. consideră că fondurile și programele pentru cercetare ale UE, precum și fondurile 
structurale și de coeziune au obiective diferite și, prin urmare, ar trebui să fie separate în 
continuare, deși pe o bază complementară;

3. atrage atenția asupra importanței menținerii politicilor de convergență și solicită Comisiei 
să construiască o ierarhie de excelență pentru statele membre și regiunile slab reprezentate 
în PC, dezvoltând instrumente adecvate pentru a spori cooperarea dintre statele membre 
cu o participare masivă și cele cu o participare slabă, precum și să sporească în mod 
substanțial consolidarea capacităților umane și infrastructura în acestea din urmă;

4. reamintește că în ciuda faptului că excelența este considerată criteriul general principal 
pentru finanțare, trebuie să se țină seama de faptul că natura excelenței diferă în funcție de 
participant sau de însăși tipul de proiect de cercetare și inovare (criteriul de excelență 
pentru un institut de cercetare nu este același precum pentru un cercetător individual sau 
IMM, fiind, de asemenea, diferit pentru proiecte aplicate sau cercetare fundamentală);

5. solicită o mai bună coordonare între strategiile de cercetare și inovare la nivel local, 
regional, național și european, respectând caracteristicile diferitelor contexte și, în același 
timp, sporind posibilitățile de cooperare între diferitele niveluri, creând 
complementaritate; consideră că partajarea informațiilor și rezultatelor este de o 
importanță vitală în acest context;

Către crearea unui cadru strategic comun (CSC)

6. subliniază faptul că în centrul unui CSC ar trebui să se afle ideea că natura și amploarea 
diferite ale proiectelor de C&D&I, precum și multitudinea de scheme de finanțare, trebuie 
organizate astfel încât să se asigure coerență, cooperare și complementaritate;

7. își exprimă convingerea că diferitele sarcini din cadrul CSC ar trebui abordate separat, dar 
în strânsă cooperare: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) ar trebui să 
opereze în principal ca o rețea a Comunităților cunoașterii și inovării (CCI), programul-
cadru pentru inovație și competitivitate (CIP) ar trebui să se concentreze asupra punctului 
său forte – sprijinirea IMM-urilor inovatoare fără a fi, prin urmare, inclus în următorul 
PC; acesta din urmă ar trebui să se concentreze asupra cercetării în general; nu în ultimul 
rând, fondurile structurale/de coeziune ar trebui utilizate în strânsă cooperare, însă separat;

8. solicită clarificarea, simplificarea și reorganizarea diferitelor programe și instrumente UE 
existente, definirea clară a sistemului general de finanțare și dublarea bugetului UE pentru 
programele de cercetare și inovare pentru următoarea perioadă financiară ce începe în 
2014 (cu excepția bugetului alocat fondurilor structurale și BEI); consideră că acesta ar fi 
un răspuns adecvat la actuala criză economică și la provocările comune majore; sugerează, 
prin urmare, un nou model organizațional bazat pe trei niveluri diferite de finanțare care să 
vizeze stabilitatea și convergența;
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Primul nivel: consolidarea capacităților și infrastructura

9. acest nivel include fondurile UE asociate cu infrastructura (în sensul larg, 
inclusiv cea instituțională) și consolidarea capacităților;

10. schema de finanțare din cadrul acestui nivel include finanțarea prin intermediul 
EIT, partea din PC referitoare la programul „Capacități” și inițiativele „Marie 
Curie”, componentele finanțării europene a proiectelor la scară largă, accesul la 
împrumuturile acordate de BEI (ce includ proiecte de peste 50 milioane EUR), 
subvențiile asociate cu componentele PC menționate mai sus și cooperarea cu 
fondurile structurale asociate cu infrastructura;

11. subliniază necesitatea de a finanța proiectele la scară largă care nu sunt incluse 
în PC, precum ITER, Galileo și Monitorizarea globală pentru mediu și securitate 
(GMES), prin crearea unor linii de buget independente pentru acestea pentru a 
garanta o structură de finanțare transparentă și de încredere; sugerează finanțarea 
parțială a acestora prim emiterea de către BEI de obligațiuni pentru proiecte 
specifice;

Al doilea nivel: potențial și consolidare

12. acest nivel este dedicat cercetării generale, fundamentale și aplicate și științelor 
sociale și umaniste; participanții sunt universitățile și centrele/institutele de 
cercetare; ar trebui încurajată și participarea sectorului industrial;

13. cuvintele cheie sunt originalitatea, calitatea și potențialul proiectelor, și nu 
rezultate care pot fi eventual comercializate;

14. schema de finanțare din cadrul acestui nivel provine de la sistemul de subvenții 
al PC al UE și din cooperarea cu fondurile structurale dedicate C&D&I;

15. reamintește succesul și capacitatea de consolidare a Consiliului European pentru 
Cercetare în ceea ce privește Spațiului european de cercetare (SEC); subliniază 
necesitatea de a spori proporția bugetului alocată subvențiilor pentru tinerii 
cercetători și de a consolida măsurile și inițiativele luate în cadru proiectului 
Marie Curie, consolidând în acest mod și mobilitatea; solicită luarea măsurilor 
necesare pentru a aborda condițiile precare ale persoanelor care activează în 
domeniul științei în UE pentru a atrage și menține cercetătorii ; condițiile precare 
de muncă (care persistă în special în cazul femeilor) constituie un obstacol în 
calea realizării excelenței în Europa;

Al treilea nivel: piața și inovarea - obiective comune 

16. acest nivel este dedicat comercializării produselor și serviciilor și generării de 
bogăție publică; IMM-urile inovatoare joacă un rol esențial în dezvoltarea de 
produse și servicii noi;

17. recunoaște că ar trebui să se acorde o atenție deosebită participării IMM-urilor 
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pentru a permite exploatarea de noi idei și oportunități într-un mod flexibil și 
eficient, pe măsură ce acestea apar, deschizând astfel calea spre inovare;

18. schema de finanțare din cadrul acestui nivel provine din finanțarea UE asociată 
cu programul-cadru pentru inovație și competitivitate, accesul la sporirea 
creditelor acordate de FEI și la împrumuturi specifice din partea BEI (acoperind, 
în special, proiecte sub 50 de milioane de EUR) și din cooperarea cu fondurile 
structurale dedicate antreprenoriatului; în plus, sugerează crearea unui nou 
instrument de finanțare – Banca UE dedicată IMM-urilor – care ar trebui să 
acționeze în cooperare cu punctele de contact naționale și cu instituțiile 
financiare desemnate de statele membre;

19. consideră că SEC ar beneficia de avantaje prin crearea unei Bănci de investiții a 
UE dedicată IMM-urilor menită să consolideze politica pentru inovare a UE și să 
adauge veriga lipsă, și anume participarea slabă a IMM-urilor la programele UE;

20. subliniază că sporirea participării IMM-urilor necesită instrumente adecvate de 
finanțare care să țină seama de caracteristicile lor, ținând seama de o mai mare 
marjă a riscului de eroare admisibil; la acest nivel ar trebui să se aibă în vedere 
credite preferențiale, rambursabile în caz de succes, excluzând costurile 
administrative;

*****

21. consideră că nu toate sectoarele inovării se bazează pe cercetare și nu toate activitățile de 
cercetare au drept scop inovarea; prin urmare, consideră că reorganizarea propusă ar trebui 
să includă întregul ciclu de inovare, de la conceptul inițial la comercializare, inclusiv 
inovarea în alte domenii decât cel tehnologic, inovarea ecologică sau socială;

22. reamintește că natura foarte competitivă a activităților științifice, tehnologice și de 
inovare, precum și menținerea consolidării capacităților științifice și inovatoare la nivel 
local depind de existența unui anumit nivel de duplicare și fragmentare, în lipsa căruia 
cercetarea în colaborare ar fi subminată;

23. încurajează cu fermitate punerea în aplicare a unor programe de formare pentru toți 
participanții potențiali, în special aplicarea unor norme de gestiune; solicită Comisiei să 
elaboreze criterii pentru selectarea, analizarea și evaluarea proiectelor, ținând seama de 
nivelurile de excelență;

Orientări pentru următorul program-cadru

24. se exprimă în favoarea unei abordări bazate pe știință și a unei atitudini bazate pe 
încredere și pe asumarea riscurilor în ceea ce privește participanții în cadrul tuturor 
etapelor sistemului de finanțare;

25. solicită menținerea programului de cooperare în centru PC, cu consolidarea cercetării 
transnaționale bazate pe colaborare;

26. solicită consolidarea activităților de cercetare multidisciplinare și recunoașterea 
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dimensiunii sociale a cercetării; în acest context, reamintește că marile schimbări care au 
avut loc la nivelul societății (schimbările climatice, îmbătrânirea populației și durabilitatea 
resurselor) nu pot fi abordate decât prin reușite de ordin tehnologic și că cercetarea 
europeană în domeniul științelor sociale și umaniste este, prin urmare, esențială pentru 
abordarea cu succes a acestora;

27. solicită menținerea unui echilibru între o abordare ascendentă (bazată pe cooperare) și 
proiecte bazate pe o abordare descendentă (mari schimbări la nivelul societății), precum și 
facilitarea proiectelor la scară mai mică bazate pe cooperare;

28. solicită intensificarea cooperării internaționale prin consolidarea capacităților în mod 
eficient și stabilirea de parteneriate echitabile cu țările în curs de dezvoltare în vederea 
unei abordări mai eficace a schimbărilor la nivel global,

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

1. Context
Comisia a luat inițiativa publicării unei Cărți verzi al cărei obiectiv este stabilirea unui cadru 
strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării după 2013, combinând programele 
europene, și anume programul-cadru pentru activități de cercetare (PC), Institutul European 
de Inovare și Tehnologie (EIT) și programul-cadru pentru inovație și competitivitate (CIP), cu 
finanțarea prin fondurile structurale/de coeziune alocate cercetării și inovării.
Propunerea unui cadru comun care să cuprindă toate schemele și programele de finanțare, 
indiferent de diferențele în ceea ce privește finanțarea și situația lor în contextul european, 
oferă, în opinia mea, o oportunitate pentru a consolida Spațiul european de cercetare și pentru 
a elabora o abordare ca urmare a căreia această consolidare să se transforme într-o strategie 
clară de convergență.

Propun, în prezentul raport, ca schemele și programele existente să fie reorganizate în vederea 
abordării provocărilor cu care se confruntă Europa. În plus, consider că, pentru a aborda 
cazuri specifice, ar trebui creată o nouă agenție, Banca de investiții dedicată Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii (IMM) și ar trebui emise obligațiuni pentru proiecte care să completeze 
cadrul elaborat de Comisie.
Abordarea prezentată vizează în primul rând stabilitatea și convergența. Nicio strategie 
comună nu are șanse de succes dacă obiectivele se schimbă constant. Orice strategie adoptăm 
ca răspuns la actuala situație economică și socială, investițiile în cercetare, dezvoltare și 
inovație nu pot fi considerate o certitudine atâta timp cât accesul la finanțarea europeană 
disponibilă continuă să fie lacunar și caracterizat de inegalități.

2. Structura și bazele acesteia

Investițiile comune europene în cercetare, dezvoltare și inovare nu au fost pe măsura 
statutului său de cea mai bogată regiune din lume. Statele Unite, Japonia și chiar țările cu 
economii emergente au făcut investiții la o scară mai largă. Volumul total al investițiilor 
europene a crescut, într-adevăr, în ultimii ani, însă nu a contribuit la coeziunea Europei.
Inegalitățile de proporții dintre statele membre se resimt în două moduri. În primul rând, țările 
mai avansate din punct de vedere științific și tehnologic continuă să se bucure de cele mai 
multe avantaje de pe urma proiectelor la scară europeană. O demonstrează, de exemplu, topul 
primilor 50 de beneficiari ai finanțării PC7, conform căruia, atât la nivel academic, cât și al 
industriei, noile state membre și economiile periferice continuă să aibă o foarte slabă 
reprezentare sau sunt excluse cu totul. În al doilea rând, investițiile variază enorm de la o țară 
la alta. Deși obiectivul declarat al Europei este creșterea totală a investițiilor la 3% din PIB 
până în 2020, doar 6 țări investesc în prezent peste 2% din PIB în cercetare și inovare 
(Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania și Suedia); în 10 țări investițiile reprezintă 
mai puțin de 1% din PIB și în alte 11, acestea variază de la 1 la 2%. Conform criteriului 
investiții/capita, țările aflate printre primele sunt cele cu cea mai mare rată a investițiilor. În 
funcție de acest etalon, anumite țări, de exemplu Luxemburg, se poziționează în fruntea 
topului, deși investițiile lor, atât în termeni absoluți, cât și ca procentaj din PIB, sunt mai 
modeste. Noile state membre și zona economiilor periferice se situează din nou la sfârșit.
Având în vedere situația actuală a Europei, unde există din ce în ce mai multe inegalități, 
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obiectivul trebuie să fie ajungerea din urmă a țărilor aflate pe o poziție mai înaltă și 
intensificarea cooperării. În acest scop, finanțarea pentru coeziune trebuie să fie 
complementară cadrului comun, însă trebuie să fie tratată în continuare ca o entitate separată.
Abordarea prezentată în acest raport are ca scop să garanteze că prin cadrul comun se permite 
o viziune mai largă asupra cunoașterii, și anume nu numai ca un bun care poate fi eventual 
comercializat, ci ca un important bun public. Premiza ar trebui să fie faptul că inovarea nu 
provine numai din cercetare, astfel cum cercetarea nu rezultă neapărat în inovare. Este 
necesară o bază prin care să se coordoneze toate resursele disponibile în vederea creării unui 
cadru care să asigure coerența în relațiile stabilite între sursele de finanțare și natura și 
amploarea proiectelor. Trebuie să se țină seama de și să se evalueze dimensiunea socială și 
impactul cercetării și inovării, având în vedere faptul că nu se pot duce la bun sfârșit anumite 
activități atunci când nu suntem familiarizați cu societatea căreia îi sunt destinate.

Indiferent ce credem despre proiectul industrial în sine, Airbus reprezintă un caz în care 
Europa s-a dovedit a fi în mod vădit mai puternică în domeniile aflate în discuție aici. Este 
vorba de un proiect extrem de inovator pe termen lung, care atrage o varietate de resurse și 
care a reușit să se afirme în contextul global ca un proiect de succes. Succesul revizuirii 
propuse de Comisie depinde de posibilitatea de a desfășura în comun proiectele descrise mai 
sus cu proiecte de alt tip, concepute pentru a avea o altă amploare, cooperând cât mai mult 
posibil, fără a exclude sau elimina caracteristicile naționale sau regionale distinctive.

3. Efectul post-it

În 1968, Spencer Silver a inventat un tip special de adeziv reutilizabil care se lipea fără a lăsa 
urme. Tocmai ca urmare a acestei caracteristici, produsul a fost un eșec. Timp de cinci ani, 
Silver a încercat să demonstreze avantajele invenției sale, fără însă să reușească. Doar în 
1974, Art Fry, un membru al corului bisericii, s-a hotărât să utilizeze „falsul” adeziv, deoarece 
se săturase să tot scape semnele de carte de fiecare dată când își deschidea cartea de psalmi la 
pagina dorită. Invenția lui Spencer Silver nu a fost lansată ca produs până în 19677, intrând pe 
piață doar un an mai târziu. Acest produs este cunoscut astăzi ca post-it-uri și cu toții 
cunoaștem succesul său. A durat însă zece ani să îl obțină. Este evident, deci, că finanțarea nu 
trebuie limitată la inovațiile sau proiectele care oferă garanția succesului imediat.
De aceea, capacitatea de a face o distincție clară între tipul de sprijin și proiecte este vitală, 
indiferent dacă sprijinul urmează să fie direcționat către rețele sau proiecte al cărei scop este 
consolidarea infrastructurii ce necesită consolidare și pentru care există deja programe de 
sprijin, sau consolidarea capacităților sau proiecte de cercetare. Capacitatea de a face distincții 
este cea care ne permite să combinăm părți separate într-un tot coerent din punct de vedere 
strategic. Exemplul de mai sus demonstrează, de asemenea, necesitatea de a prevedea o 
acțiune comună care să nu se limiteze la termenul scurt sau mediu.

Realizarea de progrese pentru obținerea excelenței în toate sensurile cuvântului – criteriile 
depind de actorii în cauză – va fi imposibilă cu excepția cazului în care se pun deoparte 
resursele necesare (acesta este motivul pentru care volumul investițiilor trebuie crescut 
substanțial) și se fac pași fermi pentru simplificarea procedurilor și reducerea atât a costurilor 
generate de birocrație, cât și a cheltuielilor administrative. Din cauza problemelor recurente, 
adesea se recompensează mai degrabă redactarea excelentă a propunerii decât excelența 
propriu-zisă a acesteia. Prin urmare, cele două condiții expuse mai sus trebuie îndeplinite 
pentru a lărgi diversitatea geografică și varietatea participanților la programele europene. În 
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plus, nu se pot realiza progrese în această direcție fără a ține seama de caracterul multiplu al 
disciplinelor științifice, de natura foarte diversă a inovațiilor, de marja care trebuie lăsată 
pentru originalitate și, dacă este cazul, pentru eșec, de rolul social al științei și inovării, 
precum și de timpul care trebuie alocat pentru consolidarea necesară, în funcție de tipul și 
dimensiunile proiectelor implicate. 
În cele din urmă, este esențial să se furnizeze mijloacele pentru a asigura un echilibru între 
proiectele care abordează marile provocări ale societății și proiectele ascendente pentru a crea 
spațiu pentru curiozitate, element care joacă un rol crucial pentru consolidarea activității 
științifice. Exemplul produsului post-it ne reamintește de asemenea că, deși e posibil ca nu 
comercializarea să constituie scopul ultim al achiziției de cunoștințe, uneori se pot deschide 
debușeuri imprevizibile excelente.

4. Europa din zilele noastre

Raportul încearcă să reorganizeze schemele și programele existente și să propună noi scheme 
în vederea creării unei strategii care să fie, de o manieră globală, spre beneficiul părților 
implicate. Cercetarea și inovarea ar trebui să fie considerate elemente sine qua non pentru 
consolidarea oricărei strategii de creștere economică care urmărește să fie atât durabilă, cât și 
cuprinzătoare. În contextual actualei crize economice și sociale, un angajament în acest sens 
este deosebit de important. 

Îmbunătățirea convergenței și consolidarea competitivității globale europene – care ar trebui 
să se bazeze pe un model de cooperare – fac parte dintre modalitățile de redresare economică 
și de realizare a unui model de dezvoltare bazat pe creștere economică și creare de locuri de 
muncă de o manieră durabilă. 

În cadrul Europei din zilele noastre există multe diferențe în ceea ce privește capacitatea 
științifică și tehnologică și structura industrială a diverselor state membre. Totuși, există un 
element comun: cea mai mare parte a industriei europene, cea care contribuie în măsura cea 
mai mare la ocuparea forței de muncă, constă din întreprinderile mici și mijlocii. Prin urmare, 
în ultimii ani s-au elaborat din ce în ce mai multe strategii pentru a garanta implicarea 
acestora pe scară mai largă. Totuși, creșterea numărului de strategii nu a avut efectul dorit, 
aceasta reprezentând una dintre punctele slabe ale cadrului existent. Lipsa de implicare se 
datorează într-o anumită măsură faptului că schemele existente sunt potrivite mai degrabă 
pentru instituțiile academice și societățile mari. Prin urmare, este necesar să se garanteze că 
schemele și programele existente nu aplică același tratament unor lucruri care, prin definiție, 
nu sunt asemănătoare. În acest sens, am propus un model cu trei niveluri, ilustrat în diagrama 
de mai jos:
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De exemplu, în ceea ce privește instituțiile academice, rezultatele unui proiect sunt măsurate 
în funcție de numărul de publicații sau de citate sau în funcție de recunoașterea comunității 
științifice, în timp ce, pentru o întreprindere mică sau mijlocie, conceptul de „rezultat” se va 
concretiza mai degrabă în capacitatea de a introduce un produs sau serviciu pe piață.

Modelul de mai sus urmărește, pe scurt, să permită programelor și schemelor existente să 
funcționeze mai eficient în contextul noilor scheme și să soluționeze dezechilibrele existente 
în materie de acces și participare.
Coerența și caracterul exhaustiv al sistemului european de cercetare și inovare, care acoperă 
toate domeniile, de la universități la piață, asigurând o implicare mai eficientă a cetățenilor și 
a celor care în mod tradițional au fost lăsați în afara procesului; transparența și respectiv 
definirea unor reguli clare: iată cuvintele care ar putea rezuma propunerile din prezentul 
raport.


