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- Concluziile Consiliului

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor Concluziile Consiliului privind viitorul cercetării, 

inovării și infrastructurilor în domeniul TIC, astfel cum au fost adoptate de Consiliul 

Competitivitate în cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2009.

________________________
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ANEXĂ

CONCLUZIILE CONSILIULUI PRIVIND VIITORUL CERCETĂRII, INOVĂRII șI 

INFRASTRUCTURILOR ÎN DOMENIUL TIC

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

REAMINTIND

– concluziile sale, din 23 noiembrie 2007, privind informațiile științifice în era digitală: 

acces, diseminare și conservare1, în care se recunoaște faptul că accesul și diseminarea 

informațiilor științifice sunt cruciale pentru dezvoltarea Spațiului European de Cercetare 

(SEC) și contribuie la accelerarea inovației;

– concluziile sale, din 30 mai 2008, privind lansarea „Procesului de la Ljubljana” - către 

realizarea deplină a Spațiului European de Cercetare2, având drept scop să instituie 

măsuri eficiente de administrare consolidată bazate pe o viziune pe termen lung a 

Spațiului European de Cercetare dezvoltată de statele membre în parteneriat cu Comisia, 

beneficiind de sprijinul larg al actorilor implicați și al cetățenilor;

– concluziile sale, din 2 decembrie 2008, privind definirea unei „Viziuni 2020 asupra 

spațiului european de cercetare”3, dezvoltată în contextul primei etape a „Procesului de 

la Ljubljana” și care servește drept bază pentru dezvoltarea viitoarei guvernanțe a SEC;

  
1 Doc. 15362/07.
2 Doc. 10231/08.
3 Doc. 16767/08.
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– concluziile Consiliului European din 11-12 decembrie 20084 în care acesta și-a exprimat 

acordul pentru un plan european de redresare economică și a solicitat lansarea unui plan 

european pentru inovare, legat de dezvoltarea Spațiului European de Cercetare (SEC) și 

de dezbaterile privind viitorul Strategiei de la Lisabona după anul 2010 (inclusiv 

Strategia post i-2010 pentru promovarea societății informaționale), plan care să acopere 

toate condițiile pentru dezvoltarea durabilă, precum și principalele tehnologii, inclusiv 

tehnologia informației;

– concluziile sale, din 29 mai 20095, privind infrastructurile de cercetare și dimensiunea 

regională a Spațiului european de cercetare (SEC), în care s-a solicitat Comisiei să 

continue urmărirea obiectivelor durabilității, conectivității globale, interoperabilității și 

utilizării neîngrădite a e-infrastructurilor pan-europene și statelor membre să reflecteze 

asupra rolului e-infrastructurilor în cadrul foilor de parcurs și/sau al programelor privind 

infrastructurile de cercetare naționale;

EVIDENȚIIND, în acest context, importanța cercetării, a inovării și a infrastructurilor în domeniul TIC:

1. SALUTĂ comunicările Comisiei intitulate: „O strategie europeană pentru cercetare-

dezvoltare și inovare în domeniul tehnologiilor informației și ale comunicațiilor: este 

momentul să ridicăm ștacheta”6, „Infrastructuri TIC pentru e-știință”7 și „Deplasarea 

frontierelor TIC – o strategie pentru cercetare în domeniul tehnologiilor viitoare și 

emergente în Europa”8;

2. SUBLINIAZĂ faptul că TIC reprezintă unul dintre principalele motoare ale creșterii 

economice și schimbărilor sociale și că, în acest sens, joacă un rol vital în redresarea 

economică, permițând Europei să iasă din actuala criză mai repede și mai puternică decât 

înainte;

  
4 Doc. 17271/1/08 REV1.
5 Documentul 10612/09.
6 Doc. 7883/09.
7 Doc. 7432/09.
8 Doc. 9077/09.
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3. EVIDENȚIAZĂ faptul că TIC stă la baza inovării și a creșterii productivității la nivelul 

economiei, oferă răspunsuri unice în fața provocărilor societății, precum tranziția către o 

economie ecoeficientă și este necesară pentru înregistrarea de progrese în toate 

domeniile majore ale științei și tehnologiei; IA ACT, totuși, de faptul că impactul TIC 

asupra creșterii productivității este mai scăzut la nivelul UE decât la nivelul partenerilor 

comerciali majori;

4. SUBLINIAZĂ că revoluția digitală se află încă în stadiul său incipient și că o capacitate 

de cercetare și inovare reprezintă elementul esențial pentru crearea, stăpânirea și 

asimilarea tehnologiilor și exploatarea acestora spre beneficiul economiei, al societății și 

al culturii. SUBLINIAZĂ, în acest sens, necesitatea de a se asigura disponibilitatea, 

tratamentul adecvat și conservarea unei cantități de date fără precedent;

5. IA ACT de faptul că Europa deține active industriale și tehnologice puternice în 

domeniul TIC, în special în ceea ce privește echipamentele și serviciile de 

telecomunicații, sistemele TIC dedicate și software-ul de afaceri și că aceasta se poate 

baza pe puncte sale forte precum excelența științifică, standardul excepțional de educație 

al absolvenților săi, infrastructurile de înaltă calitate de nivel mondial precum GEANT și 

e-știința, ca și cea mai mare piață TIC din lume;

6. RECUNOAȘTE, totuși, că piețele europene fragmentate, un peisaj al unei cercetări și 

inovări fragmentate în domeniul TIC, lipsa de resurse umane și nivelul scăzut de 

investiții în cercetarea și inovarea în domeniul TIC reprezintă obstacole majore care 

împiedică Europa să beneficieze pe deplin de avantajele actualelor și viitoarelor TIC;

7. SUBLINIAZĂ importanța TIC în contextul punerii în aplicare a liberei circulații a 

cunoașterii (cea de a cincea libertate, astfel cum a fost inițiată de Consiliul European în 

cadrul reuniunii sale din 13-14 martie 2008), inovării și tehnologiei și IA ACT de 

importanța capacității și a concurenței europene în creștere în domeniul TIC;
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SUBLINIAZĂ obiectivul global ca Europa să dețină poziția de lider în ceea ce privește cercetarea, 

inovarea și infrastructurile în domeniul TIC;

8. EVIDENȚIAZĂ faptul că Europa trebuie să identifice și să înlăture barierele care 

împiedică apariția și dezvoltarea de activități și piețe noi pentru aplicații inovatoare în 

domeniul TIC, trebuie să aibă drept obiectiv deținerea poziției de lider la nivelul 

piețelor, tehnologiilor și al științelor cheie din domeniul TIC și trebuie să îmbunătățească 

nivelul de atractivitate al Europei pentru investițiile și talentele în domeniul TIC, 

asigurând în același timp masa critică de capital uman pentru crearea unei Europe 

digitale;

9. RECUNOAȘTE necesitatea unor politici și acțiuni mai bine integrate care să realizeze 

legătura dintre inovarea, dezvoltarea de competențe și cercetarea în domeniul TIC 

(triunghiul cunoașterii) - de la cercetarea de frontieră la cea aplicativă;

10. EVIDENȚIAZĂ faptul că o mai bună integrare necesită o articulare mai strânsă între 

acțiunile europene, naționale și regionale și punerea în aplicare în configurații variabile 

la diferite niveluri;

11. ESTE DE ACORD că există o serie de oportunități noi pentru atingerea poziției de lider 

în domeniul TIC de către Europa, generate de descoperiri științifice noi, de evoluții 

tehnologice noi și de utilizarea inovatoare a tehnologiei pentru a pune bazele științei 

moderne și pentru a răspunde provocărilor care apar în domenii precum tranziția către o 

economie ecoeficientă sau asistența medicală durabilă pentru o populație aflată într-un 

proces de îmbătrânire;

12. SUSȚINE importantele contribuții ale parteneriatelor public-privat din domeniul TIC la 

planul european de redresare economică privind automobilele ecologice, fabricile 

viitorului și clădirile eficiente din punct de vedere energetic;
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13. Pentru a consolida tehnologiile viitoare și emergente (FET) în domeniul TIC, 

RECUNOAȘTE importanța strategică a cercetării de înalt risc, multidisciplinare pe baze 

noi pentru viitoarele TIC, pentru a concepe tehnologii noi și pentru a deschide noi 

culoare de cercetare care sunt esențiale pentru asigurarea unei concurențe în materie de 

inovare și durabile la nivelul întreprinderilor europene;

14. RECUNOAȘTE rolul critic al e-infrastructurilor în atingerea excelenței științifice, 

potențialul acestora pentru îmbunătățirea accesibilității și impactul lor modelator în ceea 

ce privește maniera de desfășurare a cercetării, în special e-știința, precum și rolul 

acestora ca platforme de inovare și piețe precursoare pentru noile TIC, în special în 

tehnica de calcul. SALUTĂ activitatea e-IRG9 în ceea ce privește abordarea barierelor 

legate de politici pentru utilizarea în comun a e-infrastructurilor;

CONSIDERĂ că ar trebui întreprinse o serie de acțiuni prioritare:

15. INVITĂ statele membre:

– să-și amplifice sprijinul acordat cercetării și inovării în domeniul TIC atât la nivel 

național cât și la nivelul UE, inclusiv prin intermediul unei utilizări extinse a 

achizițiilor publice în cercetarea și inovarea în domeniul TIC și a unei utilizări mai 

largi a fondurilor politicii de coeziune;

– să-și intensifice eforturile pentru crearea de grupuri de cercetare și inovare în 

domeniul TIC prin intermediul unor investiții mai bine coordonate în 

infrastructurile de cercetare în domenii critice, precum internetul viitorului, 

tehnica de calcul de înaltă performanță, sistemele cognitive ecologice TIC, nano-

electronica, fotonica și sistemele dedicate;

– să încurajeze coordonarea transnațională a e-infrastructurilor în vederea 

optimizării resurselor și pentru a asigura accesul continuu sigur al utilizatorilor 

finali.

  
9 Grupul de reflecție asupra e-infrastructurilor (e-Infrastructures Reflection Group, www.e-

irg.eu);
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16. INVITĂ Comisia:

– să examineze domenii în care parteneriatele public-privat pot accelera inovarea, 

pot crea masă critică și pot atrage investiții publice și private suplimentare, în 

special în domeniul internetului viitorului și al TIC ecologice, precum și să 

optimizeze mecanismele în acest sens;

– să propună inițiative reprezentative pentru Europa în domeniul FET pentru a face 

față provocărilor științifice și tehnologice specifice la intersecția dintre 

tehnologiile TIC și alte discipline științifice; 

– pe baza unei strategii, să stimuleze și să sprijine colaborarea internațională în 

cercetarea în domeniul FET, în condițiile abordării provocărilor TIC globale;

– să elaboreze inițiative pentru a stimula IMM-urile cu capacitate de cercetare 

puternică și cercetătorii tineri talentați să evolueze și să-și asume de timpuriu o 

poziție de lider în domeniul FET;

– să propună inițiative de acțiune pentru atragerea tinerilor către cercetarea și 

inovarea în domeniul TIC și să îi încurajeze pe aceștia să urmeze o carieră în acest 

domeniu;

– să propună scheme de stimulare financiară pentru dezvoltarea în comun de către 

statele membre și pentru partajarea între acestea a infrastructurilor de cercetare în 

domeniul TIC, în domenii precum tehnica de calcul „exascale”;

– să propună, pe baza cererii și orientate către utilizator, proiecte la scară europeană 

care să înglobeze cercetarea, inovarea și implementarea pentru furnizarea de 

infrastructuri de servicii bazate pe TIC ca răspuns la provocările culturale și de la 

nivelul societății, inclusiv gestionarea electronică a identității la nivel 

paneuropean, asigurând în același timp protecția adecvată a datelor; și serviciile în 

domeniul asistenței medicale, eficiența energetică, transportul ecologic și sigur;
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17. INVITĂ statele membre și Comisia:

– să exploreze modalitățile de extindere a beneficiilor e-infrastructurilor la 

cercetarea și inovarea industriale, la serviciile publice și la IMM-uri;

– să exploreze modelele de guvernanță pentru e-infrastructuri care favorizează 

furnizarea de servicii publice eficiente, continue și de nivel tehnologic de vârf 

pentru cercetare la nivelul Europei, în consultare cu e-IRG, după caz;

– să examineze necesitatea și mijloacele de a oferi stimulente pentru utilizarea mai 

largă a achizițiilor înainte de comercializare la nivel local, regional, național și 

european pentru a furniza soluții inovatoare sectorului public, inclusiv pentru 

dezvoltarea e-infrastructurilor și acordarea de sprijin pentru IMM-uri;

– să își coordoneze mai bine eforturile, precum și să elaboreze și să folosească în 

comun strategii în domenii ale TIC care sunt esențiale pentru Europa, precum 

cercetarea și inovarea în domeniul comunicațiilor în bandă largă, pe baza 

experienței inițiativelor tehnologice comune în domeniul TIC, a programului 

coordonat de asistență pentru autonomie la domiciliu („Ambient Assisted Living 

coordinated programme”) și a rețelelor GEANT de înaltă viteză; aceste strategii 

își propun evitarea fragmentării eforturilor;

– să își reunească investițiile în domeniul tehnicii de calcul de înaltă performanță în 

cadrul PRACE10, în vederea consolidării poziției industriei și mediului academic 

europene în utilizarea, dezvoltarea și fabricarea de produse, crearea de servicii și 

tehnologii avansate în domeniul tehnicii de calcul;

– să se asigure că infrastructurile de cercetare de importanță majoră pentru Europa 

se bucură de sprijinul e-infrastructurii atât din punct de vedere al accesului la 

resursele de calcul și de date de ultimă oră, cât și pentru extinderea beneficiilor 

operării acestora la nivelul Europei;

  
10 PRACE (Parteneriat pentru tehnica de calcul avansată în Europa) este un proiect ESFRI care 

creează o infrastructură de cercetare paneuropeană durabilă pentru tehnica de calcul de înaltă 
performanță. În prezent, 16 state membre și 4 țări asociate la programul-cadru au semnat 
memorandumul de înțelegere PRACE; alte state membre sunt binevenite.
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– să continue să înlăture obstacolele specifice care împiedică dezvoltarea piețelor 

favorabile inovării;

– să își continue eforturile în vederea oferirii accesului larg la datele cu caracter 

științific și a deschiderii arhivelor de informații și pentru asigurarea unei abordări 

coerente în ceea ce privește accesul la datele cu caracter științific și conservarea 

acestora;

– să promoveze în continuare securitatea rețelelor și a produselor TIC, inclusiv prin 

facilitarea unei mai bune interacțiuni între părțile interesate din domeniul 

cercetării; 

– să consulte periodic părțile interesate din domeniul standardizării și al cercetării, 

în special platformele tehnologice europene, pentru a se asigura că inițiativele 

europene relevante de C&D în domeniul TIC contribuie în cea mai eficientă 

manieră la activitățile de standardizare din domeniul TIC, precum și să încurajeze 

organismele de standardizare să își adapteze procedurile, acolo unde acest lucru 

este necesar, în vederea facilitării elaborării la timp a standardelor TIC; să își 

coordoneze eforturile pentru o mai bună sincronizare și coordonare a politicilor 

naționale și europene în domeniul standardizării în ceea ce privește elaborarea și 

diseminarea standardelor tehnologice europene, fapt care va contribui la 

consolidarea competitivității europene;

– să identifice stimulente noi pentru apariția mai rapidă a piețelor favorabile 

inovării, în special prin intermediul unei inovări mai puternic bazate pe cerere și 

orientate către utilizator, inclusiv o utilizare extinsă a achizițiilor publice pentru 

inovare, sprijin pentru proiecte-pilot și implicarea utilizatorilor în toate stadiile 

ciclului de inovare;

– să promoveze și să faciliteze crearea sinergiilor între politici și instrumente la 

diferite niveluri și interacțiunea mai strânsă între portofolii la nivelul utilizatorilor, 

al furnizorilor și al investitorilor, de exemplu prin intermediul platformelor 

inovatoare pentru inovarea în domeniul serviciilor publice, să susțină schimbul de 

experiență între cumpărătorii din sectorul public, rețelele de investitori și IMM-uri;
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– să încurajeze mediul de afaceri, universitățile și autoritățile publice de la toate 

nivelurile să contribuie la punerea în aplicare a proiectelor din domeniul TIC de-a 

lungul ciclului de inovare, în special ca răspuns la obiectivele de la nivelul 

societății;

– să întreprindă inițiative, prin intermediul parteneriatului european pentru 

cercetători, înființat la 26 septembrie 200811, pentru a depăși lipsa de cercetători 

calificați și pentru a atrage cei mai buni cercetători la nivel mondial pentru a 

participa la cercetarea în domeniul TIC, în special FET, inclusiv prin colaborarea 

cu lideri mondiali în domeniul cercetării;

– să acorde o atenție deosebită rolului TIC în favorizarea și consolidarea politicii de 

cooperare în domeniul S&T cu țările din afara Europei.

________________________

  
11 Concluziile Consiliului privind parteneriatul european pentru cercetători: favorizarea 

carierelor și a mobilității, doc. 13671/08.


