
17159/09 DMG/an 1
DG C II RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 7 decembrie 2009 (14.12)
(OR. en)

17159/09

RECH 449
COMPET 514

REZULTATUL LUCRĂRILOR
Sursă: Secretariatul General al Consiliului
Destinatar: Delegațiile
Nr. doc. ant.: 16074/09 RECH 418 COMPET 481
Subiect: Guvernanța consolidată a Spațiului european de cercetare (SEC)

- Rezoluția Consiliului

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor Rezoluția Consiliului privind guvernanța consolidată a 

Spațiului european de cercetare, astfel cum a fost adoptată de Consiliul Competitivitate în cadrul 

reuniunii sale din 3 decembrie 2009.

___________________
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ANEXĂ

REZOLUȚIA CONSILIULUI PRIVIND GUVERNANȚA CONSOLIDATĂ A SPAȚIULUI 

EUROPEAN DE CERCETARE (SEC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

REAMINTEȘTE rezoluția sa din 14 ianuarie 1974 privind coordonarea politicilor naționale și 

definirea proiectelor de interes pentru Uniune în domeniul științei și tehnologiei, prin care a fost 

instituit un Comitet de cercetare științifică și tehnică (CREST)1, înlocuită cu rezoluția Consiliului 

din 28 septembrie 1995 privind CREST2;

REAMINTEȘTE rezoluția sa din 15 iunie 2000 de instituire a Spațiului european de cercetare 

(SEC)3 , formulată în urma Consiliului European din 23-24 martie 2000 în cadrul căruia s-a 

convenit cu privire la Strategia de la Lisabona;

REAMINTEȘTE concluziile Consiliului European din 8-9 martie 2007, care fac referire la 

conceptul de bună funcționare a triunghiului cunoașterii sub forma interacțiunii dintre educație, 

cercetare și inovare, precum și concluziile din 19-20 martie 2009 prin care se solicită adoptarea 

urgentă a unor măsuri concrete pentru încurajarea parteneriatelor între sectorul afacerilor, al 

cercetării, al educației și al formării și pentru accelerarea îmbunătățirii calității investițiilor în 

domeniul cercetării, cunoașterii și educației;

REAMINTEȘTE concluziile Consiliului European din 13-14 martie 2008, prin care s-a solicitat 

statelor membre să creeze „a cincea libertate” pentru a îndepărta barierele din calea liberei circulații 

a cunoașterii;

REAMINTEȘTE concluziile sale privind lansarea „Procesului de la Ljubljana - către realizarea 

deplină a Spațiului european de cercetare” din 30 mai 2008 vizând stabilirea unei guvernanțe 

consolidate pentru SEC, bazată pe o viziune pe termen lung asupra SEC, dezvoltată în parteneriat 

de către statele membre și Comisie, cu sprijinul larg al părților interesate și al cetățenilor;

  
1 Jurnalul Oficial C 7, 29.1.1974, pp. 2-4.
2 Jurnalul Oficial C 264, 11.10.1995, pp. 4-5.
3 Jurnalul Oficial C 205, 19.7.2000, p. 1.
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REAMINTEȘTE concluziile sale din 2 decembrie 2008 privind definirea unei Viziuni 2020 asupra 

Spațiului european de cercetare4, prin care viitoarele Președinții au fost invitate să ia în considerare 

această viziune, precum și evoluția sa potențială, în elaborarea propunerilor lor privind viitoarea 

guvernanță a SEC, și prin care a fost subliniată necesitatea utilizării depline a potențialului 

structurilor de coordonare existente, precum CREST, în vederea abordării inițiativelor din cadrul 

SEC;

REAMINTEȘTE concluziile Consiliului European din 11-12 decembrie 2008, prin care s-a solicitat 

lansarea unui plan european pentru inovare, alături de dezvoltarea SEC și de dezbaterile privind 

viitorul Strategiei de la Lisabona după anul 2010;

REAMINTEȘTE concluziile sale din 29 mai 2009, prin care solicită elaborarea și actualizarea în 

mod periodic a unei foi de parcurs pentru punerea în aplicare a Viziunii 2020 asupra SEC, precum 

și continuarea implicării în garantarea complementarității sporite și a sinergiilor între politicile și 

instrumentele UE, precum programele-cadru de cercetare și dezvoltare tehnologică, Programul-

cadru pentru inovare și competitivitate, fondurile structurale, Procesul de la Ljubljana, cadrul 

comun de educație și formare și Procesul de la Bologna.

1. RECUNOAȘTE faptul că politicile, programele și activitățile de cercetare la nivel 

european le includ pe cele de la nivelul Uniunii și de la nivel interguvernamental, 

precum și pe cele de la nivel național/regional care contribuie la dezvoltarea generală a 

SEC, și faptul că țările terțe sunt de asemenea implicate, acolo unde este cazul și sub 

rezerva unor acorduri specifice, în dezvoltarea SEC, recunoscând totodată stadiul actual 

al cooperării cu țările asociate programului-cadru;

2. RECUNOAȘTE faptul că un număr mare de actori și părți interesate sunt deja implicați 

în dezvoltarea SEC la nivel național, regional, interguvernamental și la nivelul Uniunii, 

precum și că diferite mecanisme, procese și instrumente aferente SEC sunt deja 

funcționale;

  
4 Jurnalul Oficial C 25, 31.1.2009, pp. 1-4.
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3. RECUNOAȘTE necesitatea unei guvernanțe consolidate și eficiente pentru dezvoltarea 

unei politici strategice și pentru procesul decizional în cadrul SEC, prin care Uniunea și 

statele membre demonstrează o capacitate mai mare de conducere și de angajare pentru 

îndeplinirea Viziunii 2020 asupra SEC și pentru punerea în aplicare a strategiei UE 

post-2010 pentru competitivitate și creștere economică. Principiile directoare ar trebui 

să fie simplitatea, eficiența și transparența, respectând în același timp principiul 

subsidiarității;

4. SUBLINIAZĂ faptul că guvernanța consolidată ar trebui să urmărească facilitarea 

cooperării și coordonării activităților, programelor și politicilor corespunzătoare SEC la 

toate nivelurile, pe baza unor obiective incluse în cadrul Viziunii 2020 asupra SEC, 

luând în considerare aspectele pozitive ale diversității care există în statele membre;

5. RECUNOAȘTE că triunghiul cunoașterii format din educație, cercetare și inovare este 

legat de necesitatea îmbunătățirii impactului investițiilor în cele trei forme de activitate 

prin intermediul unei interacțiuni sistemice și continue;

6. RECUNOAȘTE că un aspect esențial al guvernanței este necesitatea dezvoltării unui 

proces politic mai coerent la nivel european și la nivelul statelor membre prin 

dezvoltarea unei interacțiuni mai bune și mai eficiente între cele trei componente ale 

triunghiului cunoașterii în cadrul procesului de elaborare a politicilor, în vederea 

accelerării tranziției către o economie și o societate bazate cu adevărat pe cunoaștere;

7. SUBLINIAZĂ necesitatea unei consultări mai sistematice, ample și structurate a 

părților interesate în cadrul SEC, precum și necesitatea unei mai bune comunicări a 

scopurilor, beneficiilor și realizărilor SEC și ale Viziunii 2020 a acestuia către publicul 

larg și categoriile relevante de părți interesate;
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8. Având în vedere natura amplă și interinstituțională a SEC, SUBLINIAZĂ necesitatea 

unor schimburi de opinii periodice și a interacțiunii cu Parlamentul European;

9. ÎNCURAJEAZĂ statele membre, dacă este cazul, să consolideze pregătirea reuniunilor 

comitetelor și grupurilor relevante (inclusiv prin intermediul consultărilor cu părțile 

interesate) și să faciliteze interacțiunea necesară între toate domeniile triunghiului 

cunoașterii;

10. RECUNOAȘTE necesitatea de stabilire a mijloacelor pentru a da un nou impuls 

inovator la nivel politic, în vederea realizării obiectivele SEC; și INVITĂ viitoarele 

Președinții să ia în considerare convocarea unor conferințe ministeriale SEC bine 

pregătite și concentrate, atunci când există o valoare adăugată evidentă, de stabilire a 

direcțiilor de acțiune pentru o viziune strategică pe termen lung asupra SEC; CONVINE 

că aceste conferințe ar putea lua forma unei reuniuni informale mai extinse a miniștrilor;

11. RECUNOAȘTE rolul pe care CREST l-a jucat deja, oferind consiliere Consiliului și 

Comisiei cu privire la chestiunile aferente SEC; Cu toate acestea, RECUNOAȘTE că 

pentru dezvoltarea SEC și pentru a răspunde necesității unei mai mari implicări a 

politicilor naționale, CREST ar trebui să joace un rol mai proactiv în calitate de Comitet 

de politică SEC, furnizând consiliere strategică, în timp util, Consiliului, Comisiei și 

statelor membre, din proprie inițiativă sau la cererea Consiliului sau a Comisiei;

12. Pe această bază, SUSȚINE următoarele principii în vederea consolidării rolului noului 

CREST în dezvoltarea strategică a SEC:

a) CREST este un organism strategic consultativ a cărui funcție este de a acorda 

consultanță Consiliului, Comisiei și statelor membre cu privire la chestiunile 

aferente ale SEC. CREST ar trebui, de asemenea, să monitorizeze progresul 

înregistrat de SEC, inclusiv programele-cadru ale UE;
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b) CREST ar trebui să acorde consiliere strategică în mod special privind

i. orientările generale pentru posibile politici viitoare, la nivel internațional, 

european și național și care să contribuie la dezvoltarea SEC;

ii. în etapa inițială, prioritățile strategice, elaborarea și punerea în aplicare a 

inițiativelor politice în vederea dezvoltării SEC, inclusiv a programelor-

cadru ale UE și a altor inițiative relevante ale UE, precum și a inițiativele 

naționale și interguvernamentale relevante, inclusiv coerența generală la 

nivelul instrumentelor și al inițiativelor;

iii. promovarea, dacă este cazul, a coordonării politicilor naționale relevante 

pentru dezvoltarea SEC;

iv. într-o etapă ulterioară, elaborarea și punerea în aplicare a unei evaluări 

independente a tuturor acestor inițiative de politică.

c) CREST ar trebui să dezvolte interacțiuni și coerență cu alte domenii de politică, în 

special cele referitoare la triunghiul cunoașterii;

d) CREST ar trebui să coopereze și să se consulte cu grupurile aferente SEC, în 

măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor. Acesta ar putea să își 

bazeze deliberările pe informațiile din partea acestor grupuri;

e) statele membre și Comisia ar trebui să contribuie împreună la lucrările CREST 

pentru dezvoltarea viitoare a SEC;
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13. CONSIDERĂ că metodele de lucru ale CREST, luând în considerare noul cadru juridic 

și instituțional, în vederea înlocuirii rezoluției din 28 septembrie 1995 cu o nouă 

rezoluție, care prevede un mandat revizuit pentru comitetul CREST, ar trebui discutate 

ulterior.  Acest mandat revizuit ar trebui întocmit în conformitate cu principiile 

prevăzute la alineatul 12 și aprobat de Consiliu până la jumătatea anului 2010;

14. INVITĂ toate grupurile relevante5, stabilite în vederea contribuirii la realizarea SEC, să 

desfășoare consultări sistematice și transparente cu părțile interesate, după caz;

15. INVITĂ statele membre și Comisia să inițieze o revizuire a grupurilor aferente SEC 

înainte de sfârșitul anului 2010.

16. INVITĂ Comisia:

- să continue și să dezvolte consultări sistematice și structurate cu statele membre și 

cu alte părți interesate relevante, într-un mod transparent;

- să dezvolte, în colaborare cu statele membre, un sistem de informații SEC eficient, 

drept instrument de sprijin pentru factorii de decizie.

___________________

  
5 În prezent cuprinzând în special CREST, configurațiile sale specializate, și anume Grupul la 

nivel înalt privind programarea comună (GPC) și  Forumul strategic pentru cooperare 
internațională în domeniul științei și tehnologiei (SFIC), Grupul de lucru privind transferul de 
cunoștințe, precum și Forumul strategic european pentru infrastructuri de cercetare (ESFRI) și 
Grupul de coordonare pentru resurse umane și mobilitate (SGHRM).


