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PROIECT DE OPINIE 

asupra 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Cercetarea şi Inovarea 
ca surse de reînnoire a creşterii, COM (2014) 339 

 
 
 

În conformitate cu Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru examinarea pe fond cu 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Cercetarea şi Inovarea 
ca surse de reînnoire a creşterii, COM (2014) 339. 

 
Comunicarea Comisiei Europene prezintă situaţia investițiilor și 

cheltuielilor publice la nivelul statelor membre UE pentru activitățile de Cercetare 
şi Inovare. De asemenea, se prezintă detaliat noile orientări strategice şi 
recomandări ale UE în această privință pentru perioada 2014-2020. 

Comunicarea arată ca fiind esenţială maximizarea impactului cheltuielilor 
publice, prin îmbunătăţirea calităţii acestora şi invită totodată statele membre să 
crească investiţiile în cercetare şi inovare, să crească calitatea şi eficienţa cheltuirii 
banului public şi să coopereze pentru a atinge masa critică pentru abordarea unor 
priorităţi comune. 

De asemenea, în ceea ce priveşte resursele bugetare UE alocate pentru 
activitatea de Cercetare şi Inovare, se prevede o investiţie suplimentară de 83 de 
miliarde Euro prin intermediul noilor fonduri europene structurale şi de investiţii. 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în şedinţa din data de 19 noiembrie 
2014, a luat act de următoarele propuneri ale Comisiei Europene: 

- creşterea impactului şi optimizarea calităţii cheltuielilor publice pentru 
Cercetare şi Inovare; 

- pornind de la conceptul de consolidare fiscală favorabilă creșterii, statele 
membre trebuie să prioritizeze cheltuielile care favorizează creșterea, în special cu 
privire la Cercetare și Inovare; 

- investițiile în cercetare trebuie să fie însoțite de reforme vizând creșterea 
calității, eficienței și impacturilor cheltuielilor publice pentru cercetare și inovare, 
inclusiv prin suscitarea de investiții private în respectivul sector; 

- statele membre ar trebui să se concentreze pe trei axe principale de reformă 
legate de calitatea dezvoltării de strategii și de procesul de elaborare de politici, de 
calitatea programelor, cu accent pe concentrarea resurselor și a mecanismelor de 
finanțare și de calitatea instituțiilor care desfășoară activități de cercetare și 
inovare; 

- consolidarea ecosistemului general de inovare și introducerea de condiții-
cadru corespunzătoare pentru stimularea întreprinderilor europene. 
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