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b) Progresele înregistrate în programarea în comun şi calea de urmat
- Concluziile Consiliului

În anexă, se pun la dispoziţia delegaţiilor concluziile Consiliului privind programarea în comun a 

cercetării în Europa, astfel cum au fost adoptate de Consiliul Competitivitate în cadrul reuniunii sale 

din 3 decembrie 2009.

________________________
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ANEXĂ

CONCLUZIILE CONSILIULUI

PRIVIND PROGRAMAREA ÎN COMUN A CERCETĂRII ÎN EUROPA

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
REAMINTIND

· Cartea verde a Comisiei din 4 aprilie 2007 intitulată „Spaţiul european de cercetare: Noi 

perspective”1 printre ale cărei obiective principale se număra asigurarea coerenţei 

programelor de cercetare şi a priorităţilor naţionale şi regionale în chestiuni care reprezintă 

provocări sau oportunităţi societale majore la nivel european relevante pentru toate ţările sau 

pentru majoritatea acestora, care necesită o nouă abordare în ceea ce priveşte eforturile în 

materie de cercetare care depăşesc capacitatea naţională individuală;

· Documentul de prezentare a punctelor-cheie din 25 februarie 20082, în cadrul căruia statele 

membre şi Comisia au fost încurajate să continue elaborarea unor iniţiative de programare în 

comun a cercetării în domenii în care această abordare este pertinentă, permiţând o abordare 

mai strategică şi mai bine structurată a lansării unor noi proiecte comune şi a ofertelor de 

proiecte comune;

· Concluziile Consiliului European din 13 şi 14 martie 20083, prin care s-a lansat noul ciclu al 

Strategiei de la Lisabona pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă (2008 -

2010), şi s-a confirmat faptul că, în scopul valorificării depline a potenţialului de inovare şi de 

creativitate al cetăţenilor europeni, ar trebui să se acorde un o atenţie deosebită elaborării 

noilor iniţiative de programare în comun a cercetării;

  
1 8322/07.
2 6933/08.
3 7652/1/08 REV 1.
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· Comunicarea Comisiei din 15 iulie 2008 intitulată „Către o programare în comun a cercetării:  

A conlucra pentru a face faţă mai eficient provocărilor comune”4, prin care s-a solicitat 

stabilirea unui proces, condus de către statele membre pentru care activitatea de cercetare 

publică joacă un rol central, în vederea intensificării cooperării acestora în domeniul C&D 

pentru a face faţă mai bine provocărilor societale majore de nivel european sau mondial.

· Concluziile sale din 26 septembrie 2008 intitulate „Un angajament comun al statelor membre 

împotriva bolilor neurodegenerative, în special boala Alzheimer”5 prin care s-a recunoscut că 

activităţile de cercetare şi dezvoltare privind boala Alzheimer constituie un bun exemplu de 

testare a formelor inovatoare de punere în comun a expertizei naţionale şi a resurselor pe o 

bază voluntară în cadrul unor obiective comune la scară europeană şi s-a solicitat statelor 

membre şi Comisiei să creeze un forum pentru a reuni principalii factori ai cercetării 

europene, să ţină seama de planurile existente la nivel naţional în vederea lupte împotriva 

bolii Alzheimer şi să analizeze propuneri de angajare a statelor membre în stabilirea unei 

colaborări mai strânse şi mai intense în acest domeniu.

· Concluziile sale din 2 decembrie 2008 privind programarea în comun a cercetării în Europa ca 

răspuns la provocările societale majore6, prin care s-a instituit o configuraţie dedicată a 

CREST, Grupul la nivel înalt pentru programarea în comun (GPC), pentru a identifica şi a 

prezenta în timp util prima listă a unui număr limitat de teme aferente programării în comun. 

În plus, în concluziile respective, Consiliul a recunoscut că bolile neurodegenerative sunt un 

domeniu în care programarea în comun ar produce o valoare adăugată importantă faţă de 

eforturile actuale, fragmentate, ale statelor membre în domeniul cercetării şi că este necesar 

să se lanseze o iniţiativă-pilot de programare în comun consacrată luptei împotriva acestor 

boli, în special a bolii Alzheimer şi a invitat Comisia să înainteze o propunere în vederea 

pregătirii lansării iniţiativei cât mai curând cu putinţă în 2009..

  
4 11935/08.
5 13668/08.
6 16775/08.
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a) LANSAREA INIŢIATIVEI-PILOT DE PROGRAMARE ÎN COMUN CONSACRATE 

LUPTEI ÎMPOTRIVA BOLILOR NEURODEGENERATIVE, ÎN SPECIAL BOALA 

ALZHEIMER

1. IA ACT de faptul că, în Europa, numărul persoanelor care suferă bolilor neurodegenerative 

este estimat la 8,6 milioane7, boala Alzheimer reprezentând marea majoritate a acestor cazuri. 

Mai mult, SUBLINIAZĂ faptul că bolile neurodegenerative reprezintă una dintre principalele 

cauze ale dizabilităţilor persoanelor în vârstă şi se preconizează că numărul persoanelor care 

suferă de aceste boli va creşte drastic până în 2020, având în vederea creşterea speranţei de 

viaţă şi scăderea raportului dintre populaţia activă şi pensionari;

2. Având în vedere că acest fapt va genera o povară mai mare pentru pacienţi, familiile acestora 

şi cei care îi îngrijesc şi va ridica probleme substanţiale pentru sistemele de sănătate ale 

statelor membre în ceea ce priveşte costurile şi organizarea, RECUNOAŞTE că statele 

membre au conştientizat necesitatea de a adopta planuri şi strategii naţionale specifice pentru 

boala Alzheimer şi bolile înrudite, pentru a uşura povara reprezentată de acestea pentru 

societate, în general, şi pentru sistemele de sănătate. 

3. RECUNOAŞTE că se conştientizează din ce în ce mai acut faptul că impactul bolilor 

neurodegenerative asupra populaţiei din Europa este de o asemenea amploare încât niciun stat 

membru nu poate soluţiona de unul singur această problemă. Prin urmare, statele membre ar 

beneficia de pe urma coordonării acţiunilor lor, pentru o reacţie mai puternică, mai bine 

coordonată şi mai eficientă la nivel european.

  
7 Numărul pacienţilor europeni afectaţi de cele patru boli neurodegenerative cu cea mai mare 

incidenţă (boala Alzheimer, Parkinson, scleroza laterala amiotrofică şi boala Huntingon).
Surse: boala Alzheimer: 
http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/echi/docs/dementia2_en.pdf; boala 
Parkinson: Von Campenhausen S. et al, European neuropsychopharmacology 2005, vol. 15, 
nr. 4, p. 473-490; scleroza laterală amiotrofică: site-ul orphanet: 
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php; şi and Logroscino G et al, J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 25 august 2009 [E-pub înaintea tipăririi]; boala Huntingon: site-ul 
orphanet:  http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php.
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4. SALUTĂ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi către Consiliu referitoare la o 

iniţiativă europeană privind boala Alzheimer şi alte demenţe8 şi recomandările Comisiei 

privind lansarea iniţiativei-pilot de programare în comun consacrate luptei împotriva bolilor 

neurodegenerative, în special boala Alzheimer9 şi, pe această bază, SUBLINIAZĂ că 

programarea în comun în domeniul cercetării privind bolile neurodegenerative va contribui la 

reducerea fragmentării eforturilor de cercetare întreprinse de statele membre în acest domeniu 

şi va încuraja punerea în comun a competenţelor, cunoştinţelor şi resurselor, pentru a avansa 

cercetarea privind prevenirea, diagnosticarea şi tratarea şi pentru a uşura povara pe care o 

reprezintă bolile neurodegenerative pentru pacienţi, pentru carierele acestora şi pentru 

societate În acest context, INVITĂ, de asemenea, Comisia să furnizeze sprijin pentru punerea 

în aplicare a acestei iniţiative şi să evite duplicarea eforturilor în punerea în aplicare a 

programului-cadru;

5. INVITĂ statele membre:

i. Să elaboreze o viziune comună, pe baza unei abordări multidisciplinare, asupra 

modului în care cooperarea şi coordonarea în domeniul cercetării la nivel european pot 

îmbunătăţi cunoaşterea, prevenirea, diagnosticarea şi tratarea bolilor 

neurodegenerative, în special boala Alzheimer, pentru a garanta eficienţa eforturilor 

comune ale statelor membre în lupta împotriva bolilor neurodegenerative.

ii. Să elaboreze o agendă strategică de cercetare care să stabilească necesităţile şi 

obiectivele de cercetare pe termen mediu şi lung în domeniul bolilor 

neurodegenerative, în special în cel al bolii Alzheimer. Agenda strategică de cercetare 

ar trebui să fie elaborată în continuare în direcţia unui plan de punere în aplicare care să 

stabilească priorităţi şi orizonturi de timp şi să precizeze acţiunile, instrumentele şi 

resursele necesare pentru punerea sa în aplicare.

  
8 12392/09.
9 12382/09.
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ii.1. Următoarele acţiuni ar putea fi considerate, sub rezerva necesităţilor agendei strategice 

de cercetare, parte a unui plan de punere în aplicare:

(a) identificarea şi schimbul de informaţii cu privire la programele şi activităţile de 

cercetare relevante la nivel naţional;

(b) consolidarea capacităţilor comune de prospectivă şi de evaluare tehnologică la 

nivelul cercetării fundamentale, al cercetării medicale, al cercetării în domeniul 

sănătăţii şi al cercetării în domeniul serviciilor sociale.

(c) identificarea domeniilor sau activităţilor de cercetare care ar beneficia de pe urma 

coordonării, a cererilor comune de propuneri sau a punerii în comun a resurselor 

în domenii precum elaborarea de noi strategii de prevenire şi tratament, noi 

tehnologii de imagerie şi markeri biologici;

(d) schimbul de surse de informaţii şi bune practici în domenii precum compararea 

sistemelor de sănătate, inclusiv condiţiile de îngrijire de lungă durată şi de îngrijire 

în afara cadrului formal;

(e) definirea modalităţilor de întreprindere în comun a activităţilor de cercetare în 

domeniile identificate mai sus;

(f) după caz, partajarea studiilor şi a infrastructurilor existente în domeniul cercetării 

sau crearea unora noi precum registrele coordonate, băncile biologice pentru 

mostre de sânge şi ţesuturi sau dezvoltarea de modele animale pentru studiul 

acestor boli;

(g) dezvoltarea unor instrumente de diagnosticare noi, în special pentru diagnosticarea 

precoce;

(h) centre în reţea dedicate cercetării privind bolile neurodegenerative, în domenii 

precum studiile clinice, standardizarea criteriilor de diagnosticare şi instrumentele 

de diagnosticare;
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(i) după caz, implicarea reprezentanţilor organizaţiilor de pacienţi şi ai celor care 

furnizează îngrijire, precum şi a prestatorilor de servicii de îngrijire medicală în 

prezenta iniţiativă-pilot, inclusiv a părţilor interesate din sectorul privat;

(j) identificarea măsurilor efective în vederea asigurării diseminării şi utilizării 

optime a rezultatelor activităţii de cercetare.

iii. Să sprijine în mod activ activităţile structurii administrative nou înfiinţate în domeniul 

bolilor neurodegenerative, în special al bolii Alzheimer, autorizată să stabilească 

condiţii, norme şi proceduri comune de cooperare şi coordonare şi să monitorizeze 

punerea în aplicare a agendei strategice de cercetare.

iv. Să pună în aplicare în comun agenda strategică de cercetare, inclusiv prin intermediul 

programelor naţionale de cercetare sau al altor activităţi naţionale de cercetare.

v. Să coopereze cu Comisia în vederea analizării unor posibile iniţiative ale Comisiei 

pentru a sprijini statele membre în elaborarea şi punerea în aplicare a agendei comune 

de cercetare.

6. INVITĂ Comisia:

i. Să îndeplinească rolul de facilitator, oferind măsuri ad-hoc şi măsuri complementare de 

sprijinire a iniţiativei-pilot de programare în comun. Aceste măsuri ar trebui să includă 

sprijin pentru structura administrativă şi elaborarea agendei strategice de cercetare, 

furnizarea de date, informaţii şi analize cu privire la situaţia din acest domeniu în 

statele membre şi la nivel european.

ii. Să exploreze metode optime de a contribui prin măsuri complementare la agenda 

strategică de cercetare şi la planul de punere în aplicare a acesteia, prin instrumente de 

finanţare ale UE.
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iii Să studieze posibile forme de consultare şi cooperare pe această temă cu grupări 

avansate din punct de vedere ştiinţific la nivel internaţional.

iv. Să prezinte periodic rapoarte Consiliului şi Parlamentului European privind progresele 

şi rezultatele acestei iniţiative de programare în comun.

b) PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN PROGRAMAREA ÎN COMUN ŞI CALEA DE URMAT

1. SALUTĂ progresele înregistrate de Grupul la nivel înalt pentru programarea în comun (GPC) 

prin identificarea şi prezentarea primei serii de teme aferente iniţiativelor de programare în 

comun în vederea adoptării acestora de către Consiliu în timp util. Primele trei teme sunt 

următoarele:

– Agricultura, securitatea alimentară şi schimbările climatice

– Sănătatea, alimentele şi prevenirea bolilor legate de alimentaţie

– Patrimoniul cultural, schimbările climatice şi securitatea;

2. SUBLINIAZĂ importanţa aprofundării în continuare a procesului de identificare a temelor 

JPI în cadrul GPC şi, în acest context, ÎNCURAJEAZĂ statele membre să-şi continue 

eforturile comune de identificare a unor răspunsuri comune şi concertate la provocările 

societale cu privire la alte teme, precum şi să desfăşoare lucrări pe marginea condiţiilor-cadru 

pe parcursul dezvoltării şi al punerii în aplicare a iniţiativelor de programare în comun;

3. REAFIRMĂ faptul că programarea în comun este un proces condus de statele membre, 

Comisia îndeplinind rolul de facilitator şi SUBLINIAZĂ că acest lucru ar trebui să se reflecte 

în procesul de luare a deciziilor privind pregătirea lansării programării în comun;
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4. În acest context, CONVINE, referitor la concluziile Consiliului privind programarea în 

comun a cercetării în Europa ca răspuns la provocările societale majore10, asupra noilor 

modalităţi în ceea ce priveşte procesul de luare a deciziilor pentru lansarea iniţiativelor de 

programare în comun şi, prin urmare, 

INVITĂ Comisia, în limita competenţelor sale, să contribuie la pregătirea iniţiativelor de 

programare în comun care corespund temelor identificate şi prezentate de GPC, împreună cu 

situaţia actuală a cercetării în domeniul fiecăreia dintre aceste teme, pe baza cărora  Consiliul 

va conveni asupra iniţiativelor de programare în comun.

________________________

  
10 16775/08.


