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SUGESTII

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

1. subliniază importanța cercetării și dezvoltării în confruntarea importantelor provocări 
cărora trebuie să le facă față Uniunea Europeană, în special în contextul Strategiei UE 
2020; reamintește că politica de coeziune contribuie în mod substanțial la finanțarea
activităților de cercetare și dezvoltare la nivel regional;

2. sprijină propunerile Comisiei menite să conducă la simplificarea formalităților 
administrative pentru procedura complexă și costisitoare de licitare și implementare în 
cadrul programelor-cadru de cercetare, în special prin introducerea progresivă a unei 
finanțări bazate pe rezultate și a unor elemente forfetare pentru personalul proiectelor 
vizate; propune reevaluarea așa-numitei reguli „un proiect pe temă” și încurajează 
introducerea unei  abordări tematice mai flexibile bazate pe principiul „de la bază spre 
vârf” cu scopul de a accelera procesul de punere în practică a ideilor inovatoare; 
subliniază totuși că, din cauza imprevizibilității inerente cercetării, proiectele ale căror 
rezultate nu se pot anticipa cu certitudine sunt, de asemenea, valoroase; constată, de 
asemenea, că ar trebui să fie clar în ce mod trebuie interpretate regulile de audit, în așa fel 
încât să se facă o distincție clară între posibilele nereguli și fraudele deliberate;

3. salută dezbaterile purtate la ora actuală în cadrul instituțiilor UE cu privire la necesitatea 
simplificării politicii de dezvoltare regională în așa fel încât aceasta să devină mai 
transparentă, mai accesibilă participanților care nu dispun de resurse financiare și mai 
eficientă, iar beneficiarilor să li se asigure mai multă certitudine juridică; consideră că 
bunele practici identificate în cursul acestui proces pot contribui la simplificarea 
implementării celui de-al 7-lea PCCD;

4. subliniază că accesul beneficiarilor la proiecte în domeniile cercetării și inovării necesită o 
importantă capacitate tehnică și o cunoaștere solidă a procedurilor administrative și 
financiare și că, prin urmare, pentru solicitanții cu o structură redusă, cum ar fi IMM-urile 
și institutele de cercetare de mici dimensiuni situate în regiunile periferice, accesul la 
aceste proiecte este extrem de dificil; reamintește că aproximativ 90% din întreprinderile 
din Europa sunt IMM-uri și că este necesar să se asigure implicarea deplină și eficientă a 
acestora în utilizarea resurselor celui de-al șaptelea program-cadru;

5. este de părere că, pentru a se asigura eficiența diferitelor instrumente ale Uniunii 
Europene destinate coeziunii, cercetării și inovării, acestea ar trebui puse în aplicare într-
un mod integrat; subliniază faptul că este necesar să se încerce găsirea unor sinergii între 
aceste instrumente și să se elimine obstacolele din calea acestor sinergii, în special prin 
armonizarea regulilor de audit și a celor privind eligibilitatea costurilor în vederea 
simplificării implementării de către beneficiari;

6. consideră că cercetarea și inovarea pot fi cel mai bine stimulate la nivel regional, datorită 
proximității dintre universități, organismele publice de cercetare, marile întreprinderi, 
IMM-uri și autoritățile publice regionale și locale, de exemplu în cadrul clusterelor; atrage 
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atenția, de asemenea, asupra faptului că cercetarea și inovarea la nivel regional pot 
contribui la reducerea disparităților sociale și regionale; încurajează, cu toate acestea, 
diferitele niveluri (regional, național și comunitar) să-și coordoneze mai bine eforturile în 
cadrul unei programări la nivel european a activităților de cercetare și dezvoltare; 
subliniază, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii legăturilor dintre mediul academic și 
industrie; 

7. reamintește că cel de-al 7-lea program-cadru, ca și politica de dezvoltare regională, se 
bazează pe principiile parteneriatului și cofinanțării; își afirmă angajamentul față de aceste 
principii de bună gestionare și solicită ca acestea să se aplice în continuare, în ciuda 
limitării cheltuielilor publice ca urmare a crizei economice;

8. reamintește că cel de-al șaptelea program-cadru vizează proiecte de o mare amploare care 
pot avea un impact concret asupra activității economice, a inovării în domeniul planificării 
producției și a asigurării unui viitor pentru o producție cu valoare adăugată ridicată și, 
pornind de la aceste premise, asupra creării de locuri de muncă și a îmbunătățirii 
capacității concurențiale a Uniunii Europene la nivel mondial; subliniază că dinamismul 
proiectelor de excelență, atât în domeniul cercetării aplicate, cât și în domeniul cercetării 
fundamentale, are efecte pozitive asupra tuturor teritoriilor Uniunii Europene, indiferent 
de actualul lor nivel de dezvoltare științifică, mai ales dacă se asigură sinergia cu fondurile 
acordate în cadrul politicii regionale, și completează într-o manieră eficace obiectivul 
primar al instrumentelor politicii de coeziune, și anume convergența, urmărind atât o 
dezvoltare echilibrată, cât și competitivitatea; constată, cu toate acestea, că ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită proiectelor mai mici, care pot la rândul lor avea un impact 
concret, de exemplu prin consolidarea legăturii dintre inovare și integrarea socială;

9. solicită Comisiei să publice o analiză a nivelurilor de participare ale diferitor state membre 
în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru;

10. subliniază că accentuarea disparităților regionale în ceea ce privește potențialul de 
cercetare și dezvoltare reprezintă o problemă care ar trebui abordată nu doar în cadrul 
politicii de coeziune, dar și în cel al politicii de cercetare și inovare;

11. consideră că ar trebui încurajate schimburile profesionale, fără a promova exodul de 
materie cenușie din UE către alte părți ale lumii și, la nivelul Uniunii, dinspre țările cele 
mai sărace spre țările cele mai bogate, acesta subminând politica de coeziune europeană;
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