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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în 
temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 
anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - 
Dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață. COM 
(2018) 2. 
 2. Data sesizării: 27.02.2018 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 04.04.2018 
 4. Dezbateri în data: 11.04.2018 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
 - cercetarea și inovarea (C&I) joacă un rol fundamental în sprijinirea modelului socio-
economic și a valorilor Europei, precum și a competitivității sale la nivel mondial. Europa este 
unul dintre liderii cercetării științifice la nivel mondial. Cu toate acestea, ea nu se află la același 
nivel în domeniul inovării. 
 - Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare (2014-2020), are rolul 
de a stimula creșterea economică și de a crea locuri de muncă prin asocierea cercetării cu 
inovarea, promovarea excelenței științifice și a poziției de lider a industriei europene, precum și 
prin abordarea provocărilor societale.  

- Comisia a efectuat o evaluare intermediară cuprinzătoare a progresului înregistrat de 
program în primii trei ani de punere în aplicare. Astfel, participarea întreprinderilor a crescut, 
23,9 % din bugetul pentru tehnologiile generice și industriale și provocări societale fiind acordat 
IMM-urilor, cu mult peste obiectivul de 20 %. Parteneriatele de tip public-public mobilizează 
investiții semnificative în proiecte de cercetare transnaționale în domenii importante de politică, 
cu o rază de acțiune tot mai extinsă la nivel mondial și are capacitatea de a implica și de a 
mobiliza parteneri industriali strategici în domenii de acțiune prioritare pentru Uniune. Orizont 
2020 a dat dovadă de flexibilitate pentru a răspunde la prioritățile politice în schimbare, cum ar fi 
migrația, și la situații de urgență, cum ar fi epidemiile de Ebola și Zika. Primele publicații 
științifice din cadrul programului au fost citate deja de două ori mai mult decât rata medie la nivel 
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mondial. Brevetele produse prin intermediul programului sunt de o calitate mai bună și au o 
valoare comercială mai mare decât brevetele similare produse în altă parte. 

- evaluarea intermediară subliniază necesitatea:  
- de a maximiza impactul și de a îmbunătăți comunicarea cu cetățenii;  
- unei noi abordări complementare, bazate pe îndeplinirea obiectivelor misiunilor și 

o abordare orientată spre îndeplinirea obiectivelor misiunilor. Cooperarea internațională în 
domeniul C&I este esențială pentru a garanta accesul la talente, cunoștințe, know-how, instalații 
și piețe la nivel mondial, pentru a aborda în mod eficient provocările globale, precum și pentru a 
pune în aplicare angajamentele asumate la nivel mondial; 

- punerii la dispoziția comunității științifice și a publicului mai larg a publicațiilor 
științifice și a datelor generate de Orizont 2020 (mai puțin de 70 % din publicațiile produse în 
cadrul Orizont 2020 sunt disponibile prin acces liber); 

- raționalizării cadrului de finanțare, având în vedere că numeroasele instrumente și 
inițiative, foarte complexe, sunt dificil de înțeles și pot duce la suprapuneri; 

- creării unor legături strânse și eficace între educație, cercetare și inovare pentru a 
răspunde unei serii diverse de provocări la nivel mondial. 

- măsurile de simplificare a programului introduse la scară largă, până în prezent, au redus 
semnificativ sarcina administrativă și costurile, ceea ce a dus la diminuarea timpului necesar 
pentru acordarea granturilor. Dar, simplificarea programului este un proces continuu care necesită 
îmbunătățiri constante.  
 - până acum, programul Orizont 2020 reprezintă un succes al UE, dar acesta trebuie să fie 
în continuare îmbunătățit și optimizat, mai degrabă decât să fie revizuit general. 

- în România, instituția integratoare a programului Orizont 2020 este Ministerul Cercetării 
și Inovării. Alte instituții cu responsabilități în domeniu sunt Ministerul Finanțelor Publice și 
Ministerul Fondurilor Europene. 

 
În urma analizei aspectelor prezentate, membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret 

şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea prezentului Proiect de 
opinie, favorabil promovării Comunicării.  
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