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1. În anexă se pune la dispoziţia delegaţiilor textul concluziilor Consiliului privind diferitele 

aspecte referitoare la dezvoltarea SEC, astfel cum au fost adoptate de Consiliul

Competitivitate în cadrul reuniunii sale din 26 mai 2010. 

___________________
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ANEXĂ

CONCLUZIILE CONSILIULUI PRIVIND DIFERITE ASPECTE

REFERITOARE LA DEZVOLTAREA 

UNUI SPAŢIU EUROPEAN DE CERCETARE (SEC)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

REAMINTIND

- Concluziile sale din 30 mai 20081 privind lansarea „Procesului Ljubljana - către realizarea 

deplină a Spaţiului European de Cercetare”;

- Concluziile sale din 2 decembrie 20082 privind definirea unei Viziuni 2020 asupra Spaţiului 

european de cercetare, care se înscrie în prima etapă a Procesului de la Ljubljana şi serveşte 

drept bază pentru dezvoltarea viitoarei guvernanţe a SEC;

- Concluziile sale din 1 şi 2 decembrie 20083  şi concluziile sale din 3 decembrie 20094 privind 

programarea în comun a cercetării în Europa ca răspuns la provocările societale majore;

- Concluziile sale din 2 decembrie 20085 privind un parteneriat european pentru cooperarea 

ştiinţifică şi tehnologică internaţională;

- Concluziile Consiliului European din 11 şi 12 decembrie 20086 care au lansat un apel la 

demararea unui Plan european pentru inovare, combinat cu dezvoltarea SEC şi reflecţia 

privind viitorul Strategiei de la Lisabona după 2010;

  
1 10231/08.
2 16767/08.
3 16775/08.
4 17226/09.
5 16763/08.
6 17271/1/08.



10246/10 gc/GC/rr 3
ANEXĂ DG C II RO

- Concluziile sale din 29 mai 20097 privind primii paşi către realizarea Viziunii 2020 asupra

SEC, care au invitat statele membre şi Comisia să continue să se implice în garantarea 

complementarităţii sporite şi a sinergiilor între politicile şi instrumentele Comunităţii;

- Concluziile sale din 3 decembrie 20098 privind viitorul TIC în materie de cercetare, inovare şi 

infrastructuri;

- Concluziile sale din 3 decembrie 20099 referitoare la orientările privind viitoarele priorităţi 

pentru cercetarea europeană şi inovarea bazată pe cercetare în cadrul Strategiei de la Lisabona 

post-2010 ;

- Concluziile Consiliului European din 25 şi 26 martie 201010 privind strategia Europa 2020; 

RECUNOAŞTE progresele înregistrate până în prezent în cadrul diferitelor iniţiative din domeniul 

SEC, care au reprezentat mai ales rezultatul colaborării fructuoase a statelor membre în parteneriat 

cu Comisia; 

SALUTĂ orientările politice formulate de către noua Comisie şi de Consiliul European cu privire la 

cercetare şi inovare şi mai ales în ceea ce priveşte contribuţia importantă a acestora la strategia 

Europa 2020;

Pentru a menţine impulsul politic al preşedinţiilor anterioare în direcţia realizării viziunii SEC 2020, 

pentru a consolida progresele constante înregistrate până în prezent în materie şi pentru a lua în 

considerare dezbaterile recente referitoare la o serie de aspecte relevante pentru SEC, 

ÎNCURAJEAZĂ Comisia şi statele membre să realizeze în continuare progrese în direcţia 

dezvoltării SEC sub forma unui triunghi al cunoaşterii pe deplin funcţional, în special în 

următoarele domenii:

  
7 10615/09.
8 17190/09.
9 17189/09.
10 EUCO 7/10.
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1. Programarea în comun:

SALUTĂ recomandările şi stadiul lucrărilor prezentate de Comisie cu privire la: 

- agricultură, securitate alimentară şi schimbări climatice11

- patrimoniul cultural şi schimbările globale - o nouă provocare pentru Europa12

- o alimentaţie sănătoasă pentru o viaţă sănătoasă13

în baza cărora Consiliul va conveni asupra iniţiativelor de programare în comun (IPC) în 2010.

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

cadrul reuniunii acestuia din 4 mai 2010, în identificarea şi concretizarea unei noi serii de teme 

pentru iniţiativele de programare în comun. Este vorba de următoarele:

- Conectarea cunoştinţelor în materie de climă pentru Europa (Clik'EU); 

- Mări şi oceane productive şi sănătoase;

- Mai mulţi ani, o viaţă mai bună - potenţialul şi dificultăţile schimbărilor demografice; 

- Provocarea microbiană - o nouă ameninţare pentru sănătatea umană; 

- Europa urbană - schimbări la nivel global, soluţii la nivel local; 

- Dificultăţile privind apa pentru a o lume în schimbare; 

şi, INVITĂ Comisia, să contribuie, în limita competenţelor sale, 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;

  
11 9585/10.
12 9387/10.
13 9388/10.
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SALUTĂ progresele înregistrate de către GPC cu privire la orientările voluntare referitoare la 

condiţiile-cadru de susţinere a dezvoltării şi punerii în aplicare a iniţiativelor de programare în 

comun şi ÎNCURAJEAZĂ GPC să continue realizarea de progrese referitoare la condiţiile-cadru;

Luând act de experienţa acumulată cu prilejul primelor iniţiative de programare în comun, 

EVIDENŢIAZĂ faptul că, pentru succesul iniţiativelor de programare în comun selecţionate trebuie 

luat în considerare, în mod corespunzător, nivelul de angajare al ţărilor participante, precum şi 

beneficiile unei structuri de guvernanţă simple şi orientările voluntare referitoare la condiţiile-cadru, 

şi INVITĂ GPC să ţină seama de aceste elemente importante în cadrul raportului care urmează să 

fie transmis Consiliului Competitivitate până la sfârşitul anului 2010. 

2. Infrastructurile de cercetare ale UE

REAFIRMĂ faptul că progresele în direcţia punerii în aplicare a foii de parcurs ESFRI necesită un 

proces eficient de identificare a priorităţilor comune ale statelor membre, care să implice toţi actorii 

şi să se bazeze pe excelenţă ştiinţifică, maturitate şi eficacitate tehnologică şi SUBLINIAZĂ nevoia 

ca decizia privind alegerea sitului să se facă pe baza unor criterii de calitate tehnică şi ştiinţifică, a 

unor angajamente bugetare clare şi a unor analize de impact, care să implice toţi actorii relevanţi, în 

special comunitatea ştiinţifică şi industria;

REAFIRMĂ importanţa e-infrastucturilor bazate pe interacţiuni strânse între furnizorii de TIC şi 

comunitatea utilizatorilor şi SALUTĂ activitatea Grupului e-IRG în acest domeniu;  SUBLINIAZĂ 

faptul că, în acest sens, ar trebui abordate aspecte precum accesul deschis la date, standarde şi 

interoperabilitate şi EVIDENŢIAZĂ necesitatea unor noi evoluţii în materie de infrastructuri 

informatice, precum PRACE şi reţelele de tip Grid;  

INVITĂ Comisia şi statele membre să continue realizarea de progrese în direcţia consolidării şi a 

dezvoltării infrastructurilor europene de cercetare, inclusiv a facilităţilor de cercetare regionale în 

sensul respectivelor orientări, prin luarea în considerare a activităţii întreprinse de ESFRI, precum şi 

a potenţialului Regulamentului privind ERIC14 şi prin consolidarea abordării bazată pe conceptul de 

parteneriat la nivel european, naţional şi regional; 

  
14 Regulamentul nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar 

aplicabil unui consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), JO L 206, 
8.8.2009, p. 1-8.
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3. Sinergiile dintre politicile şi instrumentele europene, naţionale şi regionale de sprijinire 

a cercetării, dezvoltării şi inovării

CONSIDERĂ că pot fi adoptate noi măsuri care să consolideze sinergiile de acţiune dintre 

instrumentele existente la nivelul UE, la nivel naţional şi regional de sprijinire a cercetării şi 

inovării şi SOLICITĂ realizarea de eforturi comune de către statele membre şi Comisie care să 

urmărească o mai bună coordonare şi cooperare între diferitele domenii de politică, precum 

cercetarea, inovarea, educaţia (triunghiul cunoaşterii), competitivitatea şi coeziunea, în vederea 

favorizării cercetării, dezvoltării şi inovării în sensul orientărilor şi obiectivelor definite în cadrul 

strategiei Europa 2020, adaptând astfel activităţile de inovare la nevoile societăţii;

REAFIRMĂ faptul că iniţiativele de grup orientate spre cercetare şi inovare pot contribui la 

alinierea priorităţilor şi a instrumentelor regionale şi locale şi pot aduce valoare adăugată 

investiţiilor locale şi INVITĂ Comisia să exploreze noi abordări privind sprijinirea grupurilor prin 

intermediul coerenţei şi a unei interacţiuni consolidate a diferitelor programe şi instrumente ale UE, 

vizând favorizarea colaborării transregionale între grupuri; 

INVITĂ statele membre şi Comisia să continue îmbunătăţirea legăturii dintre eforturile lor de 

programare şi de sprijinire a cercetării, dezvoltării şi inovării, în vederea înregistrării de noi 

progrese în realizarea viziunii 2020 asupra SEC şi a strategiei Europa 2020; 

SUBLINIAZĂ necesitatea de a îmbunătăţi calitatea şi exhaustivitatea informaţiilor disponibile cu 

privire la instrumentele UE de sprijinire a cercetării, dezvoltării şi inovării, precum şi beneficiile 

potenţiale ale combinării acestora pentru regiuni şi INVITĂ Comisia să continue realizarea de 

progrese în această direcţie, în special prin îmbunătăţirea, extinderea domeniului de aplicare şi 

actualizarea „Ghidului practic privind oportunităţile UE de finanţare pentru cercetare şi inovare”, 

inclusiv modernizarea ghidului ca portal de internet cu informaţii cuprinzătoare în domeniul 

cercetării, dezvoltării şi inovării;
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INVITĂ statele membre şi Comisia să înceapă la timp o dezbatere referitoare la tipurile de fonduri 

care ar fi necesare pentru următoarele perspective financiare în vederea unei susţineri mai bune a 

cercetării, dezvoltării şi inovării în Europa, prin luarea în considerare în special a implicării 

regiunilor şi a nevoilor acestora.

4. Parteneriate public-privat (PPP) pentru cercetare şi inovare 

IA ACT de Comunicarea Comisiei privind „Un parteneriat public-privat pentru internetul 

viitorului”15,

SALUTĂ planurile Comisiei referitoare la cele patru parteneriate public-privat (PPP) privind: 

clădirile eficiente din punct de vedere energetic, fabricile viitorului, automobilele ecologice şi 

internetul viitorului.

SUBLINIAZĂ faptul că PPP-urile, precum cele lansate ca parte a planului de redresare şi cele 

create în cadrul ITC-urilor, sunt esenţiale pentru a face faţă marilor provocări socio-economice 

europene şi că au potenţialul de a sprijini productivitatea şi durabilitatea datorită axării lor asupra 

unui număr limitat de sectoare, selectate pe baza contribuţiei lor potenţiale la PIB şi la ocuparea 

forţei de muncă în Europa.   Totodată, PPP-urile formate din reţele transnaţionale de mari companii, 

incluzând IMM-uri, din instituţii de cercetare şi universităţi publice, ar contribui la redresarea 

economică prin activităţi relevante de cercetare şi de inovare deschisă.   

SUBLINIAZĂ faptul că, pentru a maximiza aceste efecte, care ar trebui identificate şi cuantificate 

în mod clar încă din etapa definirii acestora, pentru asigurarea unei funcţionări eficiente şi 

transparente a PPP-urilor actuale şi viitoare, sunt necesare o serie de criterii comune pentru toate 

PPP-urile, în special:

- un cadru comun specific pentru toate PPP-urile bazat pe un set clar de condiţii şi norme şi 

proceduri comune simple, dar să aibă totodată flexibilitatea necesară pentru a permite 

adaptarea condiţiilor, normelor şi procedurilor în funcţie de structurile şi sectoarele industriale 

specifice; 

  
15 15279/09.
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- o definire clară a rolurilor sectoarelor privat şi public: sectorul privat ar trebui, în special, să 

identifice necesităţile în materie de cercetare tehnologică şi inovare şi să ofere consiliere în 

ceea ce priveşte direcţiile prioritare anuale. Pe lângă contribuţia la identificarea necesităţilor 

în materie de cercetare şi inovare, sectorul public ar trebui să aibă responsabilitatea deciziilor-

cadru şi un rol de conducere în aplicarea procedurilor de achiziţii, asigurând utilizarea 

corespunzătoare a fondurilor publice, pe baza celor mai bune practici recunoscute la scară 

largă şi având în vedere o înaltă calitate.  Ar trebui păstrat rolul sectorului public în 

gestionarea fondurilor publice. În acest context, ar trebui luate în considerare diferite opţiuni 

de finanţare.

- accesul la parteneriate, promovarea participării şi diseminarea rezultatelor;

- reprezentarea statelor membre în structurile de guvernanţă, în vederea asigurării coordonării 

cu iniţiativele naţionale;  

- monitorizarea punerii în aplicare a procedurilor de achiziţie, prin implicarea unor observatori 

independenţi;

- un mecanism de evaluare a impactului socio-economic pe termen lung al PPP-urilor şi al 

activităţilor pe care acestea le sprijină.

INVITĂ Comisia:

- să analizeze, în cooperare cu statele membre, progresele tuturor PPP-urilor din domeniul 

cercetării-dezvoltării la nivelul UE, pentru a beneficia de lecţiile învăţate şi a evalua 

experienţa dobândită de Comisie şi de asociaţiile non-profit din domeniu, ca mediu de testare 

a punerii în aplicare a tuturor PPP-urilor;

- să pună rapid în aplicare PPP-ul privind internetul viitorului, ca iniţiativă concretă care vine în 

sprijinul obiectivelor Agendei digitale europene şi ale strategiei Europa 2020;

- să se asigure că rezultatele tehnologice ale PPP-ului privind internetul viitorului respectă 

principiile pe baza cărora internetul actual a devenit un succes mondial, în special 

interoperabilitatea, inovarea axată pe nevoile utilizatorilor, echitatea şi deschiderea, astfel 

încât să permită participarea tuturor actorilor interesaţi, în special a IMM-urilor, atât în cursul 

punerii în aplicare a PPP-urilor, cât şi ulterior;
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- să sprijine în continuare PPP-urile privind iniţiativele referitoare la clădirile eficiente din 

punct de vedere energetic, fabricile viitorului, automobilele ecologice, în strânsă cooperare cu 

partenerii industriali şi cu autorităţile publice naţionale, acordând o atenţie deosebită 

coordonării adecvate între platformele tehnologice europene şi cele naţionale, serviciile 

competente ale Comisiei şi guvernele naţionale, regionale şi locale;

- să prezinte Consiliului rapoarte periodice privind progresele PPP-urilor. 

INVITĂ Comisia şi statele membre:

- să asigure stabilitatea pe termen lung a PPP-urilor funcţionale; 

- să fie informate cu privire la rezultatele analizei menţionate referitoare la progresele 

înregistrate de PPP-uri, şi să continue dezbaterea, împreună cu Parlamentul European şi cu 

factorii industriali relevanţi, cu privire la următoarele etape de punere în aplicare a PPP-urilor, 

într-un cadru comun, cu proceduri simple şi transparente, cu includerea unei dezbateri cu 

privire la domeniile importante ale viitoarelor PPP-uri. 

5. Dimensiunea internaţională a SEC

RECUNOAŞTE progresele realizate până în prezent de Forumul strategic pentru cooperare 

internaţională în domeniul ştiinţei şi tehnologiei (SFIC) în domeniul continuării dezvoltării 

parteneriatelor europene dintre UE şi statele sale membre, inclusiv iniţiativa propusă de acesta cu 

privire la schimbul de informaţii, precum şi iniţiativele-pilot privind intensificarea cooperării cu 

ţări/regiuni specifice şi pe teme specifice, astfel cum au fost luate în considerare în 201016, şi ÎŞI 

REAFIRMĂ sprijinul pentru activitatea SFIC;

  
16 Primul raport al activităţilor Forumului strategic pentru cooperare S&T internaţională (SFIC) 

(1354/10).
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INVITĂ statele membre şi Comisia: 

- să analizeze modalităţile şi mijloacele de sprijinire a punerii în aplicare a iniţiativelor 

coordonate şi pilot de către SFIC;

- să ia în considerare utilizarea iniţiativelor propuse de SFIC ca bază pentru elaborarea unei 

viitoare strategii europene de cooperare internaţională în domeniul ştiinţei şi tehnologiei şi să 

depună eforturi în vederea coordonării poziţiilor lor în chestiuni legate de cercetare în cadrul 

reuniunilor internaţionale la nivel înalt şi al forurilor internaţionale;

IA ACT de activităţile desfăşurate în contextul cooperării UE-Africa, în cadrul celui de-al optulea 

parteneriat dedicat ştiinţei, societăţii informaţionale şi spaţiului şi INVITĂ SFIC să ia în considerare 

implicarea sa în cadrul pregătirii summit-ului UE-Africa care se va desfăşura în noiembrie 2010.

6. Sprijinirea femeilor în domeniul ştiinţei şi tehnologiei europene

RECUNOAŞTE faptul că stereotipurile de gen din cadrul culturii şi mediului de lucru reprezintă 

bariere puternice în calea egalităţii între femei şi bărbaţi în domeniul învăţării, al ocupării forţei de 

muncă şi al evoluţiei carierei, în special în domeniul ştiinţei şi tehnologiei;

RECUNOAŞTE activitatea Grupului de la Helsinki privind femeile şi ştiinţa şi documentul de 

poziţie al acestuia intitulat „Egalitatea de gen şi cercetarea după anul 2009”, prin care grupul îşi 

reînnoieşte angajamentul de a integra aspecte legate de gen în cadrul cercetării, subliniază conceptul 

de schimbare structurală, vizând înlăturarea barierelor care împiedică în prezent recunoaşterea 

ştiinţifică egală a femeilor şi bărbaţilor, precum şi a evoluţiei carierelor ştiinţifice ale acestora, 

contribuind, astfel, la îmbunătăţirea calităţii cercetării.
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În acest sens, SPRIJINĂ ideea că schimbarea structurală ar trebui să facă parte din procesul de 

modernizare a instituţiilor de cercetare. Remarcând faptul că includerea aspectelor de gen în 

domeniul cercetării este o resursă pentru generarea de noi cunoştinţe şi stimularea inovării, 

SUBLINIAZĂ faptul că această dimensiune ar trebui să fie luată în considerare pentru 

modernizarea instituţiilor de cercetare, precum şi în orice schimbare structurală şi culturală 

destinată îmbunătăţirii eficacităţii şi a impactului cercetării însăşi;

IA ACT de progresele realizate de Comisie în promovarea unei gestionări a resurselor umane bazate 

mai mult pe conştientizarea aspectelor de gen în cadrul instituţiilor de cercetare, denumită pe scurt 

Programul de schimbări structurale, însă RECUNOAŞTE faptul că schimbarea instituţională este un 

proces complex, care necesită o strategie pe termen lung şi finanţare suficientă şi, prin urmare, 

SUBLINIAZĂ necesitatea continuării progreselor în această direcţie, în special prin consolidarea 

Programului de schimbări structurale în vederea modernizării universităţilor şi a altor instituţii de 

cercetare, precum şi prin consolidarea integrării dimensiunii de gen în cadrul cercetării europene. 

SUSŢINE, de asemenea, celelalte recomandări propuse de Grupul de la Helsinki în documentul său 

de poziţie, precum necesitatea ca schimbarea să fie sprijinită la nivelul cadrelor de conducere la 

nivel înalt, avantajul unei vieţi mai echilibrate atât pentru persoane, cât şi pentru instituţii, precum şi 

rolul esenţial al educaţiei ştiinţifice în şcoli şi ÎNCURAJEAZĂ statele membre şi Comisia să îşi 

continue lucrările în toate aceste domenii;

INVITĂ Comisia să analizeze posibilitatea unei comunicări privind egalitatea de gen şi cercetarea 

după anul 2010.

7. Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT)

SUBLINIAZĂ importanţa activităţii Institutului European de Inovare şi Tehnologie (EIT) de 

căutare a unor noi modalităţi de realizare a inovării, în special prin asumarea fermă a unui rol de 

conducere, printr-o abordare orientată spre rezultate şi prin simplificarea procedurilor, precum şi 

prin axarea în permanenţă asupra generării impactului şi a valorii adăugate europene;  
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RECUNOAŞTE eforturile întreprinse de EIT în vederea finalizării la timp şi cu succes a desemnării 

primelor trei comunităţi de cunoaştere şi inovare (CCI) şi ÎNDEAMNĂ EIT şi CCI să acţioneze 

fără întârziere şi să se asigure că CCI îşi lansează activităţile şi obţin primele rezultate cât mai rapid 

posibil;

ÎNCURAJEAZĂ EIT să îşi consolideze activităţile în contextul strategiei Europa 2020 şi al 

viitorului Plan de cercetare şi inovare, astfel încât să se afirme rapid drept un actor de talie mondială 

şi recunoscut la nivel internaţional în domeniul cunoaşterii, învăţământului superior şi inovării în 

UE

ÎNDEAMNĂ EIT şi CCI să valorifice pe deplin simplitatea şi flexibilitatea normelor financiare care 

reglementează EIT , precum şi punerea în aplicare coerentă a acestora, care este deosebit de 

importantă pentru etapele iniţiale ale CCI.

___________________


