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ANEXĂ

Concluziile Consiliului:

Către o Europă competitivă, inovatoare și ecoeficientă ─ contribuția Consiliului 

Competitivitate la Agenda de la Lisabona post-2010

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

1. REAMINITIND că șefii de stat și de guvern din UE au convenit că ar trebui acordată 

prioritate transformării Europei într-o economie competitivă, bazată pe cunoaștere, favorabilă 

incluziunii, inovatoare și eficientă din punct de vedere ecologic1. Este necesară asumarea 

rolului de lider de către Consiliul Competitivitate pentru a asigura că legislația și deciziile UE 

facilitează tranziția către o nouă strategie europeană pentru creștere economică și ocuparea 

forței de muncă, numită și Agenda de la Lisabona post-2010 pentru creștere economică și 

ocuparea forței de muncă;

2. REAFIRMÂND importanța unui proiect ambițios care să continue Strategia de la Lisabona, 

concentrându-se în permanență pe creșterea economică și ocuparea forței de muncă și ținând 

seama, nu în ultimul rând, de contextul actual al crizei economice, deoarece strategia actuală a 

creat un consens în cadrul UE asupra faptului că modernizarea și cooperarea sunt necesare 

pentru creșterea competitivității și pentru realizarea unei creșteri economice puternice, 

durabile și echilibrate într-o lume în curs de globalizare. SUBLINIIND că principalele 

provocări rămân implementarea reformelor structurale, inclusiv a celor care exploatează 

sinergiile dintre politicile economice, sociale și de mediu, dezvoltarea în continuare a pieței 

interne și a dimensiunii externe, consolidarea competitivității industriale, promovarea 

spiritului antreprenorial și a unei mai bune legiferări, optimizarea condițiilor-cadru pentru 

inovare și cercetare, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, precum și că aceste 

reforme sunt în special importante pentru IMM-uri;

  
1 Consiliul European de la Bruxelles, 18-19 iunie 2009 - Concluziile Președinției 

(doc. 11225/2/09 REV 2), punctul 27.
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3. RECUNOSCÂND că Europa are nevoie să colaboreze în toate domeniile de politică 

relevante, respectând în același timp principiile subsidiarității și proporționalității, utilizând 

toate instrumentele propice pentru creșterea competitivității și îndeplinind cu succes 

angajamentul obligatoriu din punct de vedere juridic de a reduce emisiile de gaze cu efect de 

seră din Europa cu 20% până în 2020 și EXPRIMÂNDU-ȘI ANGAJAMENTUL de a adopta 

o decizie de reducere a nivelului acestor emisii cu 30% până în 2020, prin comparație cu 

nivelurile din 1990, aceasta fiind o ofertă condiționată pentru un acord global și cuprinzător 

pentru perioada de după 2012, cu condiția ca alte țări dezvoltate să se angajeze în privința 

unor reduceri comparabile ale emisiilor și ca țările în curs de dezvoltare cu o economie mai 

avansată să contribuie în mod adecvat conform responsabilităților și capacităților lor 

respective;

4. SUBLINIIND că o agendă pentru competitivitate bine definită este esențială pentru realizarea 

coerentă a elementelor microeconomice ale viitoarei strategii pentru creștere economică și 

ocuparea forței de muncă și că guvernanța ar trebui să fie simplificată prin menținerea 

obligațiilor de raportare ale statelor membre la niveluri cât mai scăzute posibil și prin 

stabilirea unui număr limitat de obiective concrete SMART (respectiv specifice, măsurabile, 

realizabile, relevante și programate în timp), în parteneriat cu statele membre, cu respectarea 

responsabilităților acestora, obiective care să țină seama de caracteristicile naționale și să ajute 

la comunicarea priorităților reformelor. Creșterea implicării Consiliului Competitivitate și o 

coordonare îmbunătățită cu alte formațiuni ale Consiliului în procesul de evaluare inter pares

a programelor naționale de reformă și evaluarea recomandărilor specifice fiecărei țări ar 

îmbunătăți identificarea și promovarea celor mai bune practici în rândul statelor membre și ar 

îmbunătăți sinergiile dintre acestea și cu acțiunile la nivel comunitar în implementarea 

politicilor. Elementele comunitare ale strategiei ar trebui să fie consolidate după caz, pe baza 

actualului Program comunitar de la Lisabona, pentru a asigura o agendă de reformă strategică 

prioritară, cu acțiuni clar identificate, cu o monitorizare și o evaluare detaliate și cu un 

calendar clar; fără a afecta dezbaterea viitoare, noile perspective financiare care vor intra în 

vigoare în 2014 ar trebui să reflecte importanța Agendei de la Lisabona pentru creștere 

economică și ocuparea forței de muncă post-2010;
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5. SUBLINIAZĂ următoarele priorități, care ar trebui să fie reflectate în Agenda de la Lisabona 

pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă post-2010, în special transformarea 

Europei într-o economie ecoeficientă, crearea celor mai bune condiții-cadru pentru 

îmbunătățirea politicii și a competitivității industriale și pentru stimularea creșterii economice 

și a ocupării forței de muncă, dezvoltarea pieței interne, intensificarea eforturilor UE în 

domeniile cercetării și inovării și recunoașterea rolului central al IMM-urilor în economia 

europeană;

Competitivitatea durabilă și politica industrială; transformarea Europei într-o economie 

ecoeficientă

6. SUBLINIAZĂ rolul unei baze industriale competitive, puternice, moderne și diverse pentru 

economia europeană, care impune condiții-cadru care să promoveze excelența, inovarea și 

durabilitatea, condiții în care întreprinderile pot funcționa și investi, inclusiv industria 

serviciilor și sectoarele mari consumatoare de energie, precum și nevoia continuă de 

dezvoltare a competitivității Europei pentru ca aceasta să poată depăși criza economică; prin 

urmare, sprijină abordarea integrată a Comisiei privind o politică industrială durabilă, pe baza 

dimensiunilor economice, sociale și de mediu și FACE APEL la Comisie să își continue 

inițiativele orizontale cu dimensiuni sectoriale pentru a ține seama de diferite circumstanțe în 

diversele sectoare ale industriei, facilitând în același timp o tranziție de succes către o 

economie ecoeficientă;

7. REAMINTEȘTE că, în vederea menținerii și îmbunătățirii competitivității industriei europene 

și a îmbunătățirii condițiilor pentru investiții în Europa, respectarea noilor cerințe nu ar trebui 

să conducă la costuri excesive pentru întreprinderi în niciun domeniu de politică. Europa ar 

trebui să rămână deschisă pentru partenerii săi comerciali și ar trebui să facă în continuare 

presiuni pentru accesul deschis la piețele terțe, inclusiv prin intermediul unor acorduri 

multilaterale și bilaterale, prin promovarea cooperării și convergenței în materie de 

reglementare și prin introducerea în întreaga lume a unor standarde internaționale, care ar 

trebui să conducă la beneficii reciproce;
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8. SUBLINIAZĂ că o tranziție de succes către o economie ecoeficientă și implementarea unei 

politici industriale durabile ar trebui să îmbunătățească competitivitatea și să transforme 

provocările în materie de mediu în oportunități de afaceri, ținând seama, în același timp, de 

costurile tranziției. Trebuie să se pună accentul pe eficiența resurselor și pe eficiența 

energetică, dezvoltând și implementând noi tehnologii sigure și durabile, cu emisii reduse de 

carbon, precum și alte tehnologii curate și ramuri economice și servicii conexe, incluzând, 

printre altele, tehnologiile curate de ardere a cărbunelui și sursele regenerabile de energie și 

promovând taxarea emisiilor de carbon în toată lumea, în sensul oferirii de stimulente pentru 

piețe pentru a investi în tehnologii mai curate;

Un acord internațional ambițios privind schimbările climatice este esențial pentru a crea 

condiții de piață previzibile pe termen lung; se poate ajunge la un astfel de acord numai în 

cazul în care toate părțile contribuie la proces, ținând seama de faptul că numai acțiunea din 

partea Uniunii Europene nu este de ajuns;

9. REAMINTEȘTE că riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon este analizat și abordat în 

noua Directivă ETS (Directiva 2009/29/CE), astfel încât se poate avea în vedere luarea unor 

măsuri adecvate, în conformitate cu normele comerțului internațional, în scopul menținerii 

integrității ecologice a politicilor UE, ținând seama de rezultatul negocierilor internaționale și de 

măsura în care acestea duc la reduceri globale ale gazelor cu efect de seră. Un acord 

internațional ambițios rămâne cea mai bună modalitate de abordare a acestei chestiuni.

10. INVITĂ statele membre să intensifice discuția privind:

– modalitatea de a utiliza în mod optim instrumentele economice eficiente din punct de 

vedere al costurilor, astfel încât să reflecte mai bine adevăratele costuri și beneficii 

legate de mediu și să atribuie un preț previzibil emisiilor de dioxid de carbon;

– modalitatea în care pot fi îndeplinite obligațiile statelor membre în privința reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de seră în mod eficient din punct de vedere al costurilor, în 

special în sectoarele care nu sunt reglementate de Directiva privind comercializarea 

cotelor de emisie de gaze cu efect de seră2;

  
2 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de 

stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (Text cu relevanță pentru 
SEE) (JO L 275, 5.10.2003, p. 32).
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AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, CONSILIUL

11. SUBLINIAZĂ că, în condiții-cadru previzibile și transparente, tranziția de succes către o 

economie ecoeficientă creează noi oportunități de afaceri, crește competitivitatea și stimulează 

creșterea ocupării forței de muncă RECUNOSCÂND, în același timp, diferitele poziții de 

pornire ale statelor membre;

12. SUBLINIAZĂ importanța stimulării achizițiilor publice ecologice în cadrul achizițiilor 

publice, ca instrument pentru realizarea unor condiții de mediu îmbunătățite și a unei mai mari 

competitivități la nivel european, în special în ceea ce privește ecoinovarea, eficiența 

energetică și tehnologia; IA ACT de orientările Comisiei privind criteriile comune pentru 

achizițiile publice ecologice în vederea îmbunătățirii condițiilor de mediu;

13. SUBLINIAZĂ importanța unei cooperări crescute a sectorului public cu partenerii sociali și 

din industrie, cu organizațiile neguvernamentale și ale consumatorilor, precum și a stimulării 

investițiilor în sectorul privat și a parteneriatelor public-privat favorabile întreprinderilor, 

pentru a consolida comercializarea rezultatelor și a inovațiilor din domeniul cercetării și 

dezvoltării; precum și creșterea substanțială a investițiilor din domeniul cercetării și 

dezvoltării în tehnologii cu emisii reduse de carbon și în alte tehnologii curate, în special în 

ceea ce privește proiectele demonstrative;

14. SUBLINIAZĂ nevoia de progres și cooperare sporite în materie de standardizare și de 

specificații de performanță atât pentru tehnologiile actuale, cât și pentru noile tehnologii 

privind mediul, pentru a facilita lansarea mai rapidă pe piață a acestora și potențialul de 

inovare al standardelor stabilite de industrie care sunt publice;

15. INVITĂ Comisia și statele membre să discute în continuare nevoia de noi infrastructuri care 

să sprijine furnizarea energiei într-un mod durabil și mai eficient, precum rețelele inteligente, 

contoarele inteligente, infrastructura privind vehiculele electrice și infrastructura privind 

combustibilii alternativi;
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16. INVITĂ statele membre să analizeze posibilele efecte ale tranziției asupra ocupării forței de 

muncă, pentru a acorda asistență, după caz, lucrătorilor și companiilor în procesul de adaptare 

la noi cerințe, să își intensifice eforturile în domeniile formării și educației și să dezvolte 

competențele necesare pentru locuri de muncă ecologice, crescând astfel capacitatea de 

inserție profesională atât în serviciile și ramurile economice actuale, cât și în cele noi;

17. INVITĂ Comisia și statele membre să promoveze modele de consum și de producție durabile, 

pe baza unei înțelegeri adecvate a comportamentului consumatorilor și a impactului social3

prin dezvoltarea de instrumente pentru a crește cererea de bunuri și servicii ecoeficiente; 

CONSTATĂ în acest sens importanța responsabilității sociale a întreprinderilor;

18. CONSTATĂ importanța identificării de măsuri cu efecte negative semnificative asupra 

mediului și a inițierii de reforme adecvate pentru a stopa sau pentru a minimiza aceste efecte;  

INVITĂ Comisia și statele membre să continue stimulentele pentru măsurile privind eficiența 

energetică în diferitele ramuri economice, în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, 

pentru a încuraja măsurile de internalizare a costurilor externe din industrie și transporturi în 

conformitate cu orizontul de investiții și pentru a promova dezvoltarea și utilizarea 

tehnologiei informației și comunicațiilor în sprijinul tehnologiilor și serviciilor ecologice, 

ținând seama de caracteristicile fiecărui stat membru;

19. INVITĂ Comisia să îmbunătățească în continuare statisticile existente privind sectoarele 

economice ecoeficiente, în special în ceea ce privește creșterea economică, ocuparea forței de 

muncă și accesul acestora la finanțare, și să țină seama de evoluțiile în privința noilor 

tehnologii, bunuri și servicii;

  
3 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor cu privire la Planul de acțiune privind consumul și 
producția durabile și politica industrială durabilă (doc. 12026/08 din 24 iulie 2008).
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Asigurarea accesului durabil la materii prime

20. SPRIJINĂ cei trei piloni ai inițiativei Comisiei privind materiile prime4: asigurarea gestionării 

durabile a materiilor prime și accesul la materii prime în afara UE, asigurarea condițiilor-

cadru potrivite pentru accesul la materii prime în cadrul UE și promovarea unei utilizări mai 

eficiente și mai durabile a resurselor naturale și a materiilor prime; și  INVITĂ Comisia să 

prezinte, în raportul său din 2010 privind progresele înregistrate, o listă a materiilor prime 

identificate ca esențiale, precum și acțiunile întreprinse și măsurile viitoare preconizate, în 

cadrul unui calendar de punere în aplicare a acestor recomandări privind materiile prime, ca 

urmare a invitației exprimate în Concluziile Consiliului din 28 mai 20095;

21. RECUNOAȘTE că presiunea exercitată asupra resurselor neenergetice este structurală și se va 

menține după criza economică actuală. SUBLINIAZĂ necesitatea ca UE să combată 

distorsiunile pieței care subminează accesul durabil și competitiv la materii prime esențiale, 

inclusiv prin diplomația privind materiile prime;

22. EVIDENȚIAZĂ faptul că există multe oportunități pentru asigurarea unei utilizări mai 

durabile a resurselor și a aprovizionării prin consolidarea domeniului cercetării și dezvoltării 

și prin îmbunătățirea celor mai bune practici pentru aprovizionarea din surse UE, a eficienței 

resurselor și a reciclării; INVITĂ Comisia și statele membre să ia noi măsuri cu privire la 

aceste provocări, în conformitate cu inițiativa privind materiile prime;

  
4 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Inițiativa privind materiile 

prime — satisfacerea necesităților noastre esențiale pentru asigurarea creșterii economice și 
locurilor de muncă în Europa” (doc. 16053/08 din 20 noiembrie 2008).

5 Concluziile Consiliului: O abordare integrată a politicii industriale competitive și durabile în 
Uniunea Europeană (documentul 10527/09 din 2 iunie 2009).



17179/09 CL/an 8
ANEXĂ DG C II RO

Crearea celor mai bune condiții-cadru pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

Piața internă și dimensiunea externă

23. SUBLINIAZĂ faptul că este necesar ca UE să își consolideze și să își aprofundeze în 

continuare piața internă, pentru a face față noilor provocări. IA ACT CU SATISFACȚIE de 

intenția Comisiei de a efectua o analiză amplă a pieței interne, inclusiv o evaluare a legislației 

existente; SUBLINIAZĂ în acest sens necesitatea unei coordonări eficiente și INVITĂ 

următoarea Comisie să prezinte un nou pachet privind piața internă, cu propuneri de acțiuni 

specifice și cu inițiative noi, acolo unde este cazul; SOLICITĂ Comisiei să țină seama de 

necesitățile rețelei de infrastructuri și să acorde atenția cuvenită dimensiunii sociale și 

serviciilor de interes general, asigurând totodată beneficii pentru IMM-uri;

24. REAMINTEȘTE nevoia de măsuri practice în vederea îmbunătățirii în continuare a 

funcționării pieței interne, în special de informații practice, cooperare administrativă și punere 

în aplicare, inclusiv de soluționare a problemelor; SUBLINIAZĂ faptul că sectorul serviciilor 

este un atu esențial pentru viitoarea creștere economică și ocuparea forței de muncă; faptul că 

Directiva privind serviciile reprezintă o etapă crucială pentru facilitarea liberei circulații a 

serviciilor; faptul că ar trebui analizate măsuri suplimentare, după caz, pentru a continua 

îmbunătățirea prestării de servicii la nivel transfrontalier; REAMINTEȘTE importanța 

procesului de evaluare reciprocă a Directivei privind serviciile; ÎNCURAJEAZĂ Comisia să 

își continue eforturile de adaptare a legislației comunitare actuale de armonizare la noul cadru 

legislativ și SOLICITĂ o viziune mai amplă asupra supravegherii pieței; SALUTĂ inițiativa 

Comisiei de revizuire a sistemului european de standardizare cu acordarea unei atenții 

deosebite structurilor naționale care funcționează bine;

SUBLINIAZĂ faptul că o bună funcționare a pieței interne este necesară în vederea 

consolidării încrederii consumatorilor și CONFIRMĂ necesitatea de a asigura beneficii atât 

pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi, inclusiv pentru IMM-uri; SUBLINIAZĂ 

importanța liberei circulații a cunoașterii și a inovării („cea de a cincea libertate”) din 

perspectiva creșterii economice și a ocupării forței de muncă și SALUTĂ intenția Comisiei de 

a prezenta o strategie cuprinzătoare pentru DPI;
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25. SUBLINIAZĂ faptul că o bună funcționare a pieței interne este extrem de importantă pentru 

competitivitatea externă a UE; SUBLINIAZĂ necesitatea de a asigura faptul că piața UE 

rămâne deschisă către lume și că alte piețe sunt deschise pentru comerțul UE, printr-o 

insistență continuă pentru o deschidere tot mai mare a piețelor, care ar trebui să conducă la 

beneficii reciproce. Un flux comercial și de investiții neîntrerupt în cadrul UE și între UE și 

partenerii săi comerciali externi este esențial pentru productivitatea, creșterea economică și 

bunăstarea pe termen lung; SUBLINIAZĂ rolul crucial al unor standarde internaționale 

deschise pentru accesul pe piață; RECUNOAȘTE necesitatea ca strategia UE reînnoită pentru 

creștere economică și ocuparea forței de muncă să cuprindă o agendă externă explicită, care să 

facă obiectul evaluării și monitorizării; SUBLINIAZĂ necesitatea unei coordonări și raportări 

mai eficiente între diferitele domenii de politică, inclusiv între politicile privind piața internă 

și cele comerciale;

O mai bună legiferare

26. ÎȘI EXPRIMĂ CONVINGEREA că o legiferare mai bună va fi în continuare un factor-cheie 

de consolidare a competitivității întreprinderilor - în special a microîntreprinderilor și a 

întreprinderilor mici și mijlocii - și de asigurare a unei creșteri economice durabile și a 

ocupării forței de muncă;

27. SUBLINIAZĂ necesitatea ca instituțiile UE și statele membre, la toate nivelurile, să așeze 

principiile unei mai bune legiferări în centrul proceselor lor decizionale, să valorifice mai bine 

instrumentele existente referitoare la o mai bună legiferare, inclusiv evaluările impactului și 

consultarea părților interesate, să continue să reducă sarcinile administrative și să își 

simplifice legislația; INVITĂ statele membre să dezvolte sisteme de evaluare a impactului, în 

funcție de contextul intern al fiecăruia;

28. CONSIDERĂ că este necesar ca o mai bună legiferare să se bazeze pe o abordare 

cuprinzătoare care, pe viitor, poate cuprinde, după caz, stimulente, indicatori și obiective noi 

care să țină seama de asemenea de alte aspecte ale sarcinilor de reglementare decât cele pur 

administrative, precum costurile de respectare a legislației comunitare și percepțiile asupra 

efectelor cerințelor de reglementare; RECUNOAȘTE, de asemenea, necesitatea de a analiza 

aspecte ale cerințelor de reglementare referitoare la transpunere, punere în aplicare și 

respectare, precum și costurile care rezultă din activitățile transfrontaliere; RECUNOAȘTE 

totodată importanța asigurării în continuare a faptului că acțiunile legate de o mai bună 

legiferare sunt ușor de administrat și orientate către utilizatori;
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Competitivitate asigurată de politica în domeniul concurenței

29. INVITĂ COMISIA să asigure aplicarea efectivă a normelor de concurență, împreună cu 

tribunalele și cu autoritățile naționale din domeniul concurenței, să examineze funcționarea 

piețelor UE și să analizeze posibilitatea deschiderii pentru concurență a unor piețe noi, după caz;

30. SUBLINIAZĂ faptul că regimul ajutorului de stat este esențial pentru menținerea unor 

condiții echitabile de concurență pe piața internă. Ajutorul de stat poate fi acordat numai dacă 

este compatibil cu tratatul și cu normele privind ajutorul de stat și dacă denaturarea 

concurenței este menținută la un nivel minim6;

31. SUBLINIAZĂ, referitor la Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat, 

adoptat de Comisie în decembrie 20087, faptul că acesta este un răspuns pe termen scurt la 

dificultățile economice actuale, care va fi eliminat;

Competitivitate globală prin îmbunătățirea inovării și a cercetării

32. AȘTEAPTĂ CU INTERES propunerea Comisiei pentru un plan european de inovare 

ambițios, adaptat nevoilor întreprinderilor și prospectiv8, care să aibă greutatea necesară și 

sfera de aplicare necesară pentru a aborda provocările majore ale societății, precum și o nouă 

Agendă digitală pentru Europa, vizând sporirea competitivității;

33. CONSIDERĂ că Planul european pentru inovare ar trebui să cuprindă toate formele de 

inovare atât în sectorul public, cât și în cel privat, inclusiv inovarea netehnologică, inovarea 

bazată pe cercetare, inovarea în sectorul serviciilor, în design, precum și ecoinovarea;

  
6 Regulamentul general de exceptare pe categorii, Orientările comunitare privind ajutorul de 

stat pentru protecția mediului și Cadrul comunitar privind ajutorul de stat pentru cercetare, 
dezvoltare și inovare conțin dispoziții noi privind ajutorul de stat, care vizează în mod special 
IMM-urile.

7 Comunicarea Comisiei - Cadru comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de 
sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economice (2009/C 
16/01) [modificat prin Comunicarea Comisiei din 25 februarie 2009; o versiune consolidată a 
cadrului a fost publicată la 7 aprilie 2009 (JO C 83, 7.4.2009)].

8 În comunicarea sa privind „Revizuirea politicii comunitare în materie de inovare într-o lume 
în schimbare” (doc. COM 2009 442 final), Comisia a anunțat că va propune un Act european 
pentru inovare.
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34. SUBLINIAZĂ importanța îmbunătățirii accesului la finanțare, a simplificării guvernanței, a 

îmbunătățirii capacității de inovare a IMM-urilor și a măsurilor rezultate din cerere, cum ar 

fi achizițiile publice, achizițiile înainte de comercializare și standardizarea;

35. SUBLINIAZĂ faptul că este importantă introducerea unui brevet comunitar și a unei instanțe 

europene și comunitare cu competențe în materie de brevete, precum și continuarea 

îmbunătățirii protecției și a aplicării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv a unui 

sprijin relevant pentru gestionarea DPI în cadrul IMM-urilor, în vederea consolidării 

competitivității întreprinderilor europene;

36. SUBLINIAZĂ necesitatea de a spori eficiența politicilor din domeniul inovării și al cercetării 

printr-o mai bună coordonare, printr-o interconectare mai eficientă și o guvernanță 

simplificată a diferitelor instrumente în sprijinul inovării, precum și importanța corelării 

politicilor de inovare și de cercetare și a accelerării procedurilor de plată în scopul încurajării 

unei mai mari participări a IMM-urilor la Programul-cadru pentru competitivitate și inovare9, 

la cel de al șaptelea Program-cadru pentru cercetare10 și la fondurile structurale, ținând seama 

totodată de necesitatea unei mai bune coordonări la nivelul Comunității, al statelor membre și 

la nivel regional;

37. EVIDENȚIAZĂ importanța investițiilor în sectoarele și întreprinderile inovatoare, inclusiv a 

încurajării potențialului de inovare al IMM-urilor. RECUNOAȘTE potențialul grupurilor de 

întreprinderi și al rețelelor de inovare în vederea stimulării dezvoltării companiilor.  INVITĂ 

Comisia și statele membre să își îmbunătățească, raționalizeze și simplifice sprijinul pentru 

inovare, inclusiv pentru inovare netehnologică, în special pentru IMM-uri;

  
9 Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 

de stabilire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007-2013) (JO L 310, 
9.11.2006, p. 15).

10 Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de 
dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).
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38. CONSIDERĂ că, în timp ce instrumentele financiare și parteneriatele public-privat sprijinite 

prin programele comunitare joacă un rol important, este important, de asemenea, să se asigure 

faptul că, în condițiile-cadru economice generale, se acordă accesul adecvat la finanțare 

pentru inovare și la capitalul de risc, în special la cel aferent contextelor de tip speculativ;

39. RECUNOAȘTE importanța pentru competitivitate a tehnologiilor generice esențiale11 și 

necesitatea consolidării capacității industriale și de inovare, inclusiv programarea în comun12

a principalelor proiecte demonstrative, creșterea transferului de tehnologie în special pentru 

IMM-uri, îmbunătățirea standardizării, asigurarea accesului la un învățământ superior și la 

formare corespunzătoare, precum și îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru aplicarea acestor 

tehnologii în vederea abordării provocărilor specifice societății;

40. RECUNOAȘTE contribuția inițiativei privind piața-pilot la facilitarea apariției de noi piețe și 

INVITĂ Comisia să evalueze în 2011 inițiativa privind piața-pilot și, pe această bază, să 

analizeze necesitatea extinderii acestei inițiative;

41. Promovarea investițiilor în cercetarea și cunoașterea de înaltă calitate și facilitarea cercetării 

bazate pe inovare reprezintă elemente decisive ale unei noi strategii europene pentru creștere 

economică și ocuparea forței de muncă, prin care cercetarea și inovarea răspund mai bine 

provocărilor specifice societății. Este necesară, în acest sens, punerea în aplicare a Viziunii 

asupra Spațiului european de cercetare, inclusiv a unei guvernanțe eficiente, precum și a 

obiectivului Planului european pentru inovare. Realizarea unor interacțiuni structurale și 

continue între învățământul superior, cercetare și inovare (triunghiul cunoașterii) este crucială 

în vederea îmbunătățirii impactului investițiilor în cunoaștere și ar trebui să se reflecte în 

viitoarele structuri de guvernanță și în punerea în aplicare a programelor13;

  
11 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor - „Pregătiri pentru viitorul nostru: dezvoltarea unei strategii 
comune pentru tehnologiile generice esențiale în UE” (doc. 13000/09 din 7 octombrie 2009).

12 Conform Concluziilor Consiliului privind programarea în comun a cercetării în Europa ca 
răspuns la provocările societale majore, doc. 16775/08 din 3 decembrie 2008.

13 Proiect de concluzii ale Consiliului privind orientările referitoare la prioritățile pentru 
cercetarea europeană și inovarea bazată pe cercetare în cadrul strategiei UE post-2010; Proiect 
de rezoluție a Consiliului privind guvernanța consolidată a Spațiului european de cercetare 
(SEC); Proiect de concluzii ale Consiliului privind viitorul cercetării, inovării și 
infrastructurilor în domeniul TIC.
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42. SPRIJINĂ rolul IET de promovare a inovării europene prin excelență în cadrul triunghiului 

cunoașterii și promovează exemplele și bunele practici pentru noi modele de afaceri și noi 

modalități de gestionare a cunoașterii, utilizate de primele comunități ale cunoașterii și 

inovării;

IMM-urile în centrul economiei europene

43. Punerea în aplicare a „Small Business Act” pentru Europa atât la nivelul UE, cât și la nivel 

național, reprezintă o prioritate-cheie. Este necesar ca măsurile cuprinse în cele trei priorități 

stabilite în Planul de acțiune pentru SBA (și anume îmbunătățirea accesului la finanțare, 

instituirea unui cadru de reglementare în sprijinul nevoilor IMM-urilor și îmbunătățirea 

accesului pe piață)14 să producă rezultate. O perspectivă pe termen lung este esențială pentru 

politica în domeniul IMM-urilor, în vederea sprijinirii creșterii economice și a 

competitivității;

44. CONSIDERĂ că, în vederea accelerării redresării economice, ar trebui acordată în continuare 

prioritate reducerii plăților întârziate, precum și accesului adecvat la finanțare pentru IMM-

uri, deoarece aceasta rămâne o problemă în majoritatea statelor membre;

45. ÎNCURAJEAZĂ Comisia, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții și 

statele membre să promoveze și să îmbunătățească instrumentele financiare existente care 

sprijină eficient dezvoltarea și inovarea pentru IMM-uri, în special în perioada de tranziție 

către economia ecoeficientă;

46. EVIDENȚIAZĂ importanța integrării principiului „a gândi mai întâi la scară mică” în 

procesul decizional la toate nivelurile, inclusiv prin aplicarea unui test referitor la IMM-uri în 

cadrul evaluărilor impactului, pentru a simplifica și a îmbunătăți cadrul de reglementare 

pentru IMM-uri și pentru a reduce costurile pentru întreprinderile nou înființate;

  
14 Planul de acțiune al Consiliului privind un „Small Business Act” pentru Europa: 

„Transpunerea intențiilor în acțiuni” (doc. DS 1069/08 din 7 noiembrie 2008).
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47. SUBLINIAZĂ faptul că IMM-urile, pentru a se putea dezvolta și a-și putea desfășura 

activitatea în întreaga UE la fel ca pe piețele lor naționale, ar trebui să beneficieze mai mult 

din piața internă, de exemplu acordându-se accesul la achiziții publice și standardizare prin 

înlăturarea barierelor inutile din calea participării IMM-urilor la contracte de achiziții publice; 

de asemenea, IMM-urile ar trebui să fie încurajate și sprijinite în vederea pătrunderii pe 

piețele din țări terțe;

48. RECUNOAȘTE faptul că deblocarea potențialului pentru antreprenoriat este esențială în 

vederea creării de locuri de muncă și a creșterii economice pe termen lung;

49. EVIDENȚIAZĂ faptul că promovarea spiritului antreprenorial al femeilor este crucial pentru 

realizarea unei economii puternice și durabile. Prin urmare, este extrem de importantă 

încorporarea dimensiunii antreprenoriale în politicile orientate către întreprinderi, inclusiv în 

vederea abordării nevoilor grupurilor subreprezentate, în special ale femeilor;

50. ÎNDEAMNĂ Comisia și statele membre să promoveze antreprenoriatul drept o opțiune 

profesională pentru toți cetățenii, având în vedere că provocarea demografică creează diverse 

posibilități pentru întreprinderile noi și pentru antreprenorii de toate vârstele în sectoarele 

aflate în dezvoltare, precum cel al serviciilor, precum și diverse posibilități de transfer de 

întreprinderi în multe ramuri economice. RECUNOAȘTE faptul că statele membre ar trebui 

să promoveze importanța creativității și a spiritului antreprenorial, drept competențe-cheie la 

toate nivelurile învățământului;

51. RECUNOAȘTE faptul că ar trebui să se asigure IMM-urilor condiții-cadru care să promoveze 

tranziția la o economie ecoeficientă;

52. SUBLINIAZĂ necesitatea de a promova în UE un gen de cultură în care antreprenorilor 

onești care au eșuat și care demarează o nouă întreprindere să li se acorde o nouă șansă fără a 

fi discriminați ca urmare a eșecului anterior.

_________________


