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Introducere

Prezentul document de lucru îşi propune să descrie scopul elaborării raportului de punere în 
aplicare şi să explice abordarea asumată şi metodologia utilizată de raportor. Acest document 
conţine chestiunile esenţiale care ar trebui analizate în proiectul de raport şi prezintă răspunsul 
iniţial al raportorului la acestea.

 Obiectivul şi sfera de aplicare a raportului

Parlamentul European urmăreşte să-şi intensifice activităţile şi influenţa în ceea ce priveşte 
acţiunile de punere în aplicare pe parcursul celei de-a şaptea legislaturi. Fiecare comisie 
parlamentară poate să întocmească un aşa-numit raport de punere în aplicare, care se referă la 
transpunerea legislaţiei UE în legislaţia naţională şi la punerea în aplicare şi executarea 
acesteia în statele membre.

În cazul politicii de coeziune, cadrul legislativ constă în regulamente direct aplicabile, ale 
căror măsuri de punere în aplicare sunt cuprinse într-un regulament al Comisiei şi în decizii 
ale Comisiei care nu sunt prezentate Parlamentului.

Raportorul consideră că, în contextul viitoarei revizuiri a politicii de coeziune, un raport 
privind punerea în aplicare ar trebui să analizeze dacă legislaţia a fost aplicată corect de 
statele membre.

Pe parcursul celei de-a şasea legislaturi, comisia a elaborat un raport de punere în aplicare 
întocmit de Miroslav Mikolášik, intitulat „Punerea în aplicare a Regulamentului privind 
fondurile structurale 2007-2013: rezultatele negocierilor privind strategiile naţionale de 
coeziune şi programele operaţionale” Acest nou raport se va axa pe modulul referitor la 
serviciile de inovare al orientărilor prevăzute în programele operaţionale.

Raportul din proprie iniţiativă va avea un dublu scop: în primul rând, acesta va analiza modul 
în care cadrul indicativ al orientărilor strategice comunitare pentru perioada 2007-2013, în 
special orientarea 1.2 privind îmbunătăţirea cunoaşterii şi a inovării în vederea creşterii 
economice a fost urmată de statele membre şi de regiuni în contextul Cadrului Strategic 
Naţional de Referinţă (CSNR) şi al programelor operaţionale ale acestora. În al doilea rând, 
raportul va analiza sinergiile între politica de coeziune şi programele-cadru legate de 
cunoaştere şi inovare (al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică şi 
Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare).

Uneori, sistemele de finanţare la nivel comunitar, naţional şi regional rămân necoordonate. Cu 
toate acestea, trebuie notat faptul că atât politica de coeziune, cât şi politicile UE de cercetare, 
dezvoltare şi inovare urmăresc o cauză comună: soluţionarea provocărilor majore cu care se 
confruntă Uniunea Europeană şi consolidarea unui model european bazat pe creştere 
economică, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă. Una din cele trei priorităţi ale 
politicii de coeziune este încurajarea inovării, a spiritului antreprenorial şi a cunoaşterii.
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 Bilanţ şi metodologie

Începând cu 1993, au existat o serie de comunicări ale Comisiei şi Parlamentului European în 
legătură cu studii şi rapoarte referitoare la sinergiile dintre politica de cercetare şi dezvoltare 
tehnologică şi politica de coeziune. În momentul elaborării acestui raport din proprie 
iniţiativă, raportorul intenţionează să ia în considerare o gamă largă de documente relevante; 
cea mai mare parte a acestora poate fi enumerată deja în documentul de lucru.
Rapoarte ale Comisiei pentru dezvoltare regională (a şasea legislatură)

 Raport privind contribuţia viitoarei politici regionale la capacitatea de inovare a 
Uniunii Europene (raportor: Mieczysław Edmund Janowski, UEN);

 Raport privind punerea în aplicare a Regulamentului privind fondurile structurale 
2007-2013: rezultatele negocierilor referitoare la strategiile naţionale de coeziune şi 
programele operaţionale (raportor: Miroslav Mikolášik, PPE-DE).

Studii comandate de Parlamentul European

 Sinergiile dintre cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare al UE, Programul-
cadru pentru competitivitate şi inovare şi fondurile structurale (2007);

 Trecerea la o teritorializare a politicilor europene în domeniul cercetării şi dezvoltării 
(R&D), precum şi al inovării (2009).

Rapoarte intermediare privind coeziunea: Al cincilea raport intermediar privind coeziunea 
economică şi socială a evidenţiat rolul puternic al anumitor sectoare şi al restructurării 
economice în cadrul dezvoltării regionale. Al şaselea raport intermediar susţine că inovarea şi 
creativitatea prezintă o dimensiune regională esenţială.

Comunicări esenţiale ale Comisiei:

În perioada cuprinsă între sfârşitul anului 2006 şi luna mai a anului 2008, atunci când 
procedura de aprobare a programelor operaţionale a fost finalizată, o serie de comunicări ale 
Comisiei au subliniat noul punct de interes al politicii de coeziune axat pe realizarea 
obiectivelor legate de Strategia de la Lisabona, păstrându-şi în acelaşi timp în mod permanent 
obiectivul său primordial de a reduce discrepanţele dintre statele membre şi regiuni:

 COM(2007) 474 - Regiuni europene competitive datorită cercetării şi inovării - O 
contribuţie în favoarea consolidării creşterii şi a îmbunătăţirii cantitative şi calitative a 
locurilor de muncă

 COM(2007) 798 - Statele membre și regiunile pun în aplicare Strategia de la Lisabona 
pentru creştere şi locuri de muncă, prin intermediul politicii de coeziune a UE, 2007-
2013

 COM(2008) 301 - Rezultatele negocierilor referitoare la strategiile şi programele din 
domeniul politicii de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013

 COM(2009) 617 - Al 20-lea raport anual privind punerea în aplicare a fondurilor 
structurale (2008)
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Comunicarea privind rezultatele negocierilor referitoare la strategiile şi programele din 
domeniul politicii de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013 oferă o viziune 
asupra modului în care statele membre au înţeles şi au urmat orientările strategice privind
coeziunea, în momentul elaborării cadrelor naţionale strategice de referinţă şi, respectiv, a 
programele operaţionale ale acestora, adaptate pentru a răspunde constrângerilor şi cerinţelor 
specifice ale acestora. Astfel, modelul de politică strategică arată că toate statele membre, 
inclusiv cele care au aderat recent la Uniunea Europeană, au depus un efort concertat pentru a 
realiza investiţii în vederea atingerii obiectivelor de la Lisabona.

Regiuni europene competitive datorită cercetării şi inovării - Ghid practic privind 
oportunităţile de finanţare ale UE în domeniul cercetării şi inovării: ghidul urmăreşte să ofere 
sprijin potenţialilor beneficiari în vederea identificării sistemului de finanţare cel mai adecvat, 
oferind o descriere a celor trei surse de finanţare şi a posibilităţilor de îmbinare a acestora. De 
asemenea, ghidul evidenţiază rolul autorităţilor naţionale şi regionale în asigurarea utilizării
optimă a acestor instrumente.

Pe lângă cele menţionate mai sus, raportorul va lua, de asemenea, în considerare activitatea 
întreprinsă în 2007 de Comitetul de cercetare ştiinţifică şi tehnică al UE şi de Comitetul 
consultativ european de cercetare şi aşteaptă finalizarea unui document de lucru al serviciilor 
Comisiei, aflat în prezent în faţa de elaborare, care să prezinte exemple concrete de sinergii.

Context

 Importanţa acordată cercetării şi dezvoltării, precum şi inovării

Politica de coeziune urmăreşte realizarea a trei priorităţi, una dintre acestea fiind încurajarea 
inovării, a spiritului antreprenorial şi a creşterii economiei bazată pe cunoaştere, prin 
intermediul capacităţilor de cercetare şi inovare, inclusiv al noilor tehnologii ale informaţiei şi 
comunicaţiilor.

Programele de cercetare şi dezvoltare (R&D) şi inovare pot sprijini Uniunea Europeană în 
vederea atingerii obiectivelor sale în materie de creştere economică. De aceea, politica de 
coeziune vizează totodată investiţiile care întăresc competitivitatea pe termen lung a Uniunii 
Europene, precum cele privind spiritul antreprenorial, accesul la finanţare pentru IMM-uri, 
capitalul uman, TIC, tehnologiile ecologice şi eficienţa energetică. Prin urmare, politica de 
coeziune este în strânsă legătură cu Strategia de la Lisabona. În perioada 2007-2013, se 
acordă o importanţă crescută inovării, căreia i-a fost alocată o sumă de 86 miliarde EUR.

Este, de asemenea, important să înţelegem contextul diferit în care cele două surse principale 
de finanţare - PC7 şi fondurile structurale - operează. În cadrul PC7, cooperarea transnaţională 
constituie norma generală. În schimb, în ceea ce priveşte fondurile structurale, cooperarea 
transnaţională (prin obiectivul de cooperare teritorială) reprezintă excepţia, în timp ce 
programarea la nivel de stat membru constituie norma.
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 Sinergiile dintre politica de coeziune şi programele-cadru în domeniul cunoaşterii 
şi inovării, precum şi valoarea adăugată a modelului de finanţare al UE

Orientările strategice comunitare menţionează la orientarea 1.2 „Îmbunătăţirea cunoaşterii şi a 
inovării în vederea creşterii” că sinergia dintre politica de coeziune şi programele-cadru este 
esenţială pentru ca politicile de cercetare şi de coeziune să se consolideze reciproc la nivel 
regional. În plus, politica de coeziune trebuie să îndeplinească două roluri: facilitarea punerii 
în aplicare a strategiilor de inovare şi a planurilor de acţiune la nivel regional; şi încurajarea 
dezvoltării capacităţii de inovare şi cercetare în regiuni.

 Impulsul şi ponderea politică a raportului

În contextul actualei crize economice, necesitatea promovării competitivităţii în UE prin 
investiţii în politica de coeziune şi în procedurile sale a fost deja recunoscută de UE şi de 
statele membre în 2009.

În plus, Parlamentul trebuie să-şi prezinte punctul de vedere în cadrul discuţiei pe tema 
viitorului politicii de coeziune. Pe baza evaluărilor, acesta trebuie să discute eventualele 
progrese înregistrate.

Observaţiile iniţiale ale raportorului dumneavoastră

Raportorul consideră că în centrul raportului ar trebui să se afle studiul privind valoarea 
adăugată a fondurilor structurale alocate inovării. Sunt examinate posibilităţile de creştere 
economică şi eventualitatea ca sinergia să faciliteze această creştere.

- analiza fondurilor alocate inovării şi cercetării şi dezvoltării (R&D) în cadrul 
programelor operaţionale: pentru a ajunge la o înţelegere completă a potenţialului de 
sinergie, este necesară înţelegerea modului în care orientările au fost puse în practică în cadrul 
programelor operaţionale.

- analiza sinergiilor dintre fondurile structurale şi PC7 şi PIC: raportorul doreşte să 
abordeze diversele modalităţi de îmbinare a surselor de finanţare ale UE, inclusiv finanţarea
mixtă, complementară sau consecutivă şi finanţarea multiplă în cadrul aceluiaşi grup sau al 
aceleiaşi reţele.

Procedura

Prezentul document de lucru va constitui baza unei dezbateri în Comisia pentru dezvoltare 
regională în cadrul reuniunii sale din decembrie 2009. Acesta nu cuprinde analiza completă a 
observaţiilor raportorului, aceasta urmând să fie elaborată în proiectul de raport.

Raportorul doreşte să invite toţi membrii Comisiei pentru dezvoltare regională să participe 
activ la dezbaterea din decembrie şi să-şi prezente propriile idei, opinii şi propuneri.


