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SEDEC-VI-021 

A 13-a ședință a Comisiei SEDEC, 31 ianuarie 2017 
 

 

PROIECT DE AVIZ  

  

Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, 

cercetare și cultură  

  

Strategiile de specializare inteligentă (RIS3): impactul asupra regiunilor 

și cooperării interregionale 

 

 

_____________ 

 

Raportor: dl Mikel IRUJO AMEZAGA (ES-AE), 

șeful delegației Comunității Autonome Navarra la Bruxelles 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

Prezentul document va fi dezbătut în ședința Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea 

forței de muncă, cercetare și cultură, care va avea loc la 31 ianuarie 2017, între orele 11:00 și 

18:30. Având în vedere timpul necesar traducerii, amendamentele trebuie depuse până la 

18 ianuarie 2017, ora 15:00 (ora Bruxelles-ului), cu ajutorul instrumentului online de depunere a 

amendamentelor (disponibil pe Portalul membrilor: https://memportal.cor.europa.eu/). Ghidul 

utilizatorului se găsește la adresa https://memportal.cor.europa.eu/.  

 

 

https://memportal.cor.europa.eu/
https://memportal.cor.europa.eu/
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Documente de referință 

 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 

de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 

european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 

 

Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2016 referitoare la politica de coeziune și la 

strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3) (2015/2278(INI)) 

 

Proiect de concluzii ale Consiliului privind o politică de coeziune mai inteligentă, mai simplă și mai 

favorabilă cercetării și inovării, precum și fondurile structurale și de investiții europene la modul 

general, Bruxelles, 10 iunie 2016 (9863/16) 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0320+0+DOC+XML+V0//RO
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9863-2016-INIT/ro/pdf
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Proiect de aviz al Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, 

cercetare și cultură –  

Strategiile de specializare inteligentă (RIS3): impactul asupra regiunilor 

și cooperării interregionale 

 

I. RECOMANDĂRI POLITICE 

 

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR 

 

1. reamintește faptul că atât Consiliul, cât și Parlamentul European au recunoscut că strategiile 

de specializare inteligentă (RIS3) pot fi instrumente puternice pentru a contribui la abordarea 

provocărilor societale și pentru a stimula inovarea, investițiile și competitivitatea, pe baza 

particularităților socioeconomice și teritoriale; 

 

2. subliniază importanța includerii RIS3 ca o condiționalitate ex ante în Regulamentul (UE) 

nr. 1303/2013, însă regretă lipsa de precizie a definiției noțiunii de RIS3
1
, de exemplu, în 

sensul că RIS3 pot lua forma unui cadru politic strategic în domeniul cercetării și inovării la 

nivel național sau regional sau pot fi incluse într-un astfel de cadru; 

 

Dezvoltarea strategiilor de specializare inteligentă (RIS3) 

 

3. reamintește faptul că trebuie garantată participarea tuturor nivelurilor de guvernanță 

(statală, regională, subregională și/sau locală) și că aceasta trebuie să implice actorii relevanți 

din cadrul așa-numitului model cvadripartit
2
, deși ponderea exactă a fiecărei organizații 

implicate va depinde de contextul regional;  

 

4. subliniază că dezvoltarea RIS3 trebuie să implice toate părțile interesate, încurajându-le să se 

reunească în jurul unei viziuni comune. Procesul trebuie să promoveze guvernanța pe mai 

multe niveluri și să contribuie la crearea de capital creativ și social în teritoriu; 

 

5. consideră că procesul de concepere și revizuire constantă a RIS3 trebuie să urmeze un parcurs 

interactiv de guvernanță care să susțină așa-numitul „proces de descoperire antreprenorială”, 

parcurs care să însoțit, în plus, de un demers care să combine procese descendente (top-down) și 

ascendente (bottom-up), în care cetățenii să joace un rol relevant; 

 

6. observă că obligația organizării unui proces participativ reiese din prevederile punctului 4.3. din 

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Totuși, în numeroase cazuri, procesul participativ 

continuă să fie insuficient, motiv pentru care invită Comisiei să vegheze la îndeplinirea 

efectivă a acestei dispoziții legislative; 

 

                                                      
1

  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 definește „strategia de specializare inteligentă” drept strategii naționale sau regionale în domeniul 

inovării, care stabilesc priorități în scopul de a crea un avantaj competitiv prin dezvoltarea punctelor forte proprii cercetării și 

inovării și prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor, în vederea abordării coerente a oportunităților emergente și a 

evoluțiilor pieței, evitând suprapunerea și fragmentarea eforturilor. 

2
  Adică autoritățile de management naționale sau regionale și părțile interesate, precum universitățile și alte instituții de învățământ 

superior, industria și partenerii sociali, într-un proces de descoperire de oportunități antreprenoriale. 
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7. reamintește faptul că dezvoltarea RIS3 necesită inclusiv aptitudini de conducere și consens 

politic. O schimbare de orientare politică în urma unui proces electoral nu ar trebui să 

pericliteze această dezvoltare, drept care se recomandă o participare activă a tuturor sau a 

majorității forțelor politice reprezentative, precum și a actorilor sociali și a organismelor 

societății civile; 

 

8. consideră că RIS3 nu trebuie să se limiteze la aspecte legate de cercetare, inovare și dezvoltare a 

întreprinderilor. Având în vedere Noua agendă pentru competențe în Europa (New Skills Agenda 

for Europe), strategiile vor trebui să integreze pe deplin aspectele legate de formare, pentru toate 

nivelurile de pregătire și pentru toate segmentele de public vizate: tineri, salariați și șomeri; 

 

9. reamintește că regulamentul în cauză prevede că RIS3 trebuie să includă „un mecanism de 

monitorizare”. Totuși, regulamentul nu descrie și nici nu instituie astfel de mecanisme. 

Mecanismul de monitorizare al RIS3 ar trebui să poată identifica și supraveghea modificările 

prevăzute pentru fiecare prioritate RIS3 cu ajutorul unei selecții adecvate de indicatori de 

rezultat. Cu toate acestea, regretă absența unei abordări armonizate în materie de monitorizare 

și evaluare; 

 

10. semnalează că este necesar și un mecanism de evaluare care să permită măsurarea impactului 

sau a contribuției reale a măsurilor la obiectivele indicate, dar și să explice de ce și cum au 

funcționat acestea; 

 

11. recunoaște eforturile depuse de platforma S3 în ceea ce privește asistența tehnică și crearea de 

instrumente, deși absența unui cadru de reglementare comun creează riscul unei lipse de 

armonizare în ceea ce privește punerea în aplicare și monitorizarea RIS3; 

 

12. recomandă elaborarea unor criterii armonizate, dar flexibile, bazate pe unele criterii deja definite 

de Comisia Europeană
3
, clasificând indicatorii în categoriile indicatori financiari, indicatori de 

realizare și indicatori de rezultat (calitativi și cantitativi); 

 

13. subliniază în mod special rolul pe care trebuie să îl îndeplinească instituțiile de învățământ 

superior în conceperea și punerea în aplicare a RIS3. Acestea au potențialul de a acționa drept 

pivot al așa-numitului „triunghi al cunoașterii” (cercetare, educație și inovare), precum și de a 

clădi capacitatea de inovare a regiunilor; 

 

14. recomandă ca, pe cât posibil, strategiile RIS3 să prevadă înființarea de organizații sau de 

structuri flexibile, externe, menite să vină în sprijinul guvernelor în demersul de consolidare 

a capacităților regionale. Consideră extrem de utile, însă insuficiente, sprijinul și evaluările 

externe (care completează evaluările inter pares și vizitele experților) realizate de platforma S3, 

dat fiind că este de părere că fiecare regiune trebuie să își dezvolte propriile capacități regionale 

interne, inclusiv mecanismele de punere în aplicare, monitorizare și verificare ale RIS3; 

 

                                                      
3

  A se vedea, în aces sens, Guidance document on monitoring and evaluation - European Regional Development Fund and Cohesion 

Fund (Document orientativ privind monitorizarea și evaluarea - Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune), 
Comisia Europeană, 2014. 
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Sinergii între fondurile structurale și de investiții europene și alte programe 

 

15. remarcă faptul că RIS3 urmărește mai mult decât utilizarea mai eficientă a fondurilor 

structurale, obiectivul RIS3 fiind crearea de sinergii între politicile privind inovarea și 

dezvoltarea regională, pe de o parte, și instrumentele financiare pe de altă parte, pentru a evita 

suprapunerea eforturilor; 

 

16. reamintește faptul că promovarea sinergiilor între fondurile structurale și de investiții europene 

(fondurile ESI) și programul Orizont 2020 constituie una dintre prioritățile perioadei de 

programare 2014-2020. Totuși, complexitatea reglementărilor îngreunează acest proces; 

 

17. semnalează faptul că devine stringentă nevoia armonizării și simplificării cadrului de 

reglementare, prin introducerea de norme și definiții comune care să îmbunătățească 

interacțiunea dintre diferitele instrumente financiare. La rândul lor, instrumentele financiare ar 

trebui să cuprindă o descriere clară a modalității preconizate de obținere și facilitare a acestor 

sinergii; 

 

18. consideră că este importantă promovarea programelor de consolidare a capacităților, 

îndeosebi în regiunile cu o experiență limitată în acest sens, prin evidențierea, din perspectivă 

sectorială, a cazurilor de succes care ar putea deveni exemple pentru alte regiuni; 

 

19. reamintește faptul că o eventuală reușită va depinde, în mare măsură, de relația fluidă dintre 

diferitele niveluri de guvernanță (european, național, regional și, după caz, local), precum și de 

coordonarea dintre autoritățile de management și punctele de contact naționale, printre altele; 

 

20. regretă faptul că armonizarea incompletă a legislației privind ajutoarele de stat și cadrul de 

reglementare a fondurilor ESI încă mai constituie un obstacol major în calea identificării de 

sinergii. Lansează un apel privind aplicarea recomandărilor recentului studiu comandat de 

Parlamentul European în acest sens
4
; 

 

Raționalizarea inițiativelor Comisiei Europene 

 

21. recunoaște încă o dată contribuția extraordinară a Platformei S3, dar identifică și o multitudine 

de inițiative ale Comisiei Europene care prilejuiesc confuzii, necunoaștere și lipsă de 

coordonare între regiuni; 

 

22. consideră că este necesară analizarea sinergiilor dintre diferitele instrumente, inițiative, 

mijloace și organisme de sprijin, cum ar fi platforma de specializare inteligentă, Observatorul 

european al clusterelor, parteneriatele europene pentru inovare, Forul strategic european, 

inițiativele referitoare la tehnologiile generice esențiale (TGE), infrastructurile de cercetare și 

multe altele; 

 

                                                      
4

  Maximisation of synergies between European Structural and Investment Funds and other EU instruments to attain Europe 2020 

Goals (Maximizarea sinergiilor dintre fondurile structurale și de investiții europene și alte instrumente ale UE pentru atingerea 

obiectivelor Strategiei Europa 2020), Parlamentul European, Direcția Generală Politici Interne ale Uniunii, iunie 2016, 
IP/B/REGI/IC/2015-131. 
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23. solicită Comisiei o mai bună coordonare a direcțiilor generale, care să permită o coerență 

sporită în ceea ce privește înțelegerea inițiativelor, îndeosebi de către regiunile mici sau cu o 

capacitate administrativă scăzută; 

 

24. recomandă elaborarea unui „atlas al inițiativelor, instrumentelor și proiectelor UE” din domenii 

legate de RIS3, urmând exemplul portalului e-justice al Comisiei Europene, care are drept 

obiectiv „ușurarea vieții cetățeanului”, oferindu-i informații în mai multe limbi; 

 

25. recomandă, la rândul său, promovarea unei comunități a cunoașterii care să pregătească și să 

specializeze experți și experte în domeniul RIS3; 

 

Promovarea cooperării interregionale și crearea de lanțuri valorice 

 

26. subliniază că alcătuirea unei mase critice la nivel teritorial este esențială pentru ca UE și 

industria sa să fie competitive la nivel mondial. Consideră că regiunile sunt spațiile cele mai 

potrivite pentru abordarea ecosistemelor inovatoare, stabilind legăturile necesare între 

politicile UE, industrie, centrele de cercetare, instituțiile de învățământ superior și cetățeni; 

 

27. semnalează că, pe baza priorităților identificate în cadrul RIS3, este necesară dezvoltarea unei 

cooperări interregionale care să permită crearea de lanțuri valorice pe întreg teritoriul Uniunii; 

 

28. este convins că cooperarea interregională va crea sinergii între activitățile economice și 

resursele definite deja în regiuni, pentru o valorificare mai bună a capacităților și evitarea 

suprapunerii inutile a investițiilor, prin intermediul fondurilor structurale; 

 

29. consideră că soluția constă în posibilitatea de a dispune de suficiente informații și de capacitatea 

de coordonare în vederea organizării unei „fabrici de cercetare și dezvoltare” la scară 

europeană. Rezultatul ideal ar fi un sistem perfect de complementarități coerente, care să 

elimine ineficiențele rezultate din suprapunere și din simpla imitație; 

 

30. salută cu satisfacție diferitele inițiative ale Comisiei Europene în acest sens, ca de exemplu 

platformele tematice, deși consideră că aceste inițiative ar trebui să fie însoțite încă de la apariție 

de instrumente financiare și obiective bine definite, care să evite riscul nesiguranței în rândul 

participanților, suprapunerea cu alte inițiative sau programe precum comunitatea de cunoaștere 

și inovare (CCI), sistemul ERA-NET, programele de clustere din cadrul COSME, proiectele din 

cadrul Interreg Europa și altele; 

 

31. critică faptul că instrumentele majore neglijează proiectele IMM-urilor sau cele de dimensiuni 

mai reduse; 

 

32. consideră că ar trebui ca mai multe regiuni care se declară doritoare să organizeze anumite 

specializări la scară interregională să aibă posibilitatea de a face acest lucru: 

 

 în interiorul aceleiași țări; 

 în interiorul unui ansamblu transfrontalier; 

 pe o zonă de coastă maritimă sau într-un masiv montan; 
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 în interiorul unei rețele europene fără continuitate teritorială (de exemplu, industriile 

culturale și creative sau inițiativa Vanguard); 

 

33. consideră că RIS3 ar trebui să încurajeze regiunile să conlucreze în vederea dezvoltării de 

clustere internaționale care să vină în sprijinul consolidării lanțurilor valorice internaționale 

menționate. Rolul pe care îl pot îndeplini clusterele, de punți de legătură între actorii din 

interiorul și din afara regiunilor și de canale de sprijin antreprenorial pentru IMM-uri, trebuie să 

se reflecte în politicile UE; 

 

34. subliniază că, potrivit legislației în vigoare, autoritățile de management vor putea accepta ca 

diferite operațiuni să se desfășoare în afara ariei programului. Regretă, totuși, că aplicarea 

practică a acestei posibilități este, de fapt, inexistentă; 

 

35. subliniază că, potrivit multor studii, există obstacole relevante care îngreunează cooperarea 

interregională, precum lipsa resurselor sau a capacității administrative, absența exemplelor de 

bune practici, nesiguranța privind modul de acțiune, inexistența cadrului de referință și a 

metodologiilor, lipsa clarității obiectivelor, niveluri asimetrice de competență politică, precum și 

lipsa unui cadru financiar care să faciliteze o astfel de cooperare; 

 

36. consideră, prin urmare, că actualul cadru de reglementare se dovedește absolut insuficient și nu 

promovează, ci mai degrabă restrânge cooperarea interregională; 

 

Noul cadru de reglementare și financiar 

 

37. consideră că dimensiunea regională trebuie să depășească cadrul Fondului european de 

dezvoltare regională, nu doar vizând ansamblul politicii de coeziune, ci și fiind avută în vedere 

sistematic la elaborarea tuturor politicilor UE; 

 

38. consideră că este extrem de complicat să se urmărească promovarea de noi politici în condițiile 

utilizării aceluiași cadru de reglementare și financiar; 

 

39. consideră că, pentru a-și consolida relațiile de cooperare în materie de RIS3, regiunile au nevoie 

de un instrument simplu care să permită luarea efectivă în calcul a costurilor de realizare a 

rețelei, și nu numai a costurilor proiectelor operaționale derulate în comun; 

 

40. prin urmare, recomandă: 

 

 o reformare profundă a actualului cadru de reglementare înainte de finalizarea perioadei de 

programare 2014-2020, dând un impuls atât sinergiilor dintre fondurile structurale și de 

investiții europene și alte programe, cât și cooperării interregionale; 

 elaborarea unui nou document juridic privind RIS3 care să ofere un răspuns lacunelor și 

lipsei de armonizare actuale în ceea ce privește conceperea, elaborarea, punerea în aplicare, 

monitorizarea și verificarea RIS3; 

 instituirea de urgență a unor instrumente financiare ad hoc adecvate, cu scopul de a stimula 

cooperarea interregională. Aceste instrumente pot consta în combinații de modalități de 

finanțare (inclusiv combinații de subvenții, credite, finanțare publică și privată la diferite 
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niveluri) și în utilizarea inovatoare a fondurilor, care să permită sprijinirea proiectelor-pilot 

destinate rețelelor de cooperare interregională, în care să existe un contact real cu industria 

și ale căror rezultate să aibă impact asupra pieței; 

 ca, pe viitor, inițiativa Orizont 2020 să propună o abordare teritorială care să permită 

articularea politicii europene de cercetare și de inovare și a RIS3; 

 alocarea urgentă de resurse pentru Interreg Europa, care va reprezenta, în anii următori, 

instrumentul concret și deja familiar regiunilor, fiind și cel mai adaptat acordării de sprijin 

pentru realizarea rețelei în cadrul RIS3; 

 punerea în aplicare a planului Juncker ar trebui să favorizeze instituirea de platforme 

regionale de sprijin pentru organizarea proiectelor și finanțarea acestora, astfel încât FEIS să 

poată veni efectiv în sprijinul RIS3. Consolidarea asistenței tehnice la nivel regional în 

cadrul FEIS reprezintă o prioritate absolută; 

 

41. recomandă Comisiei Europene constituirea unui grup de lucru cu participarea activă a 

Comitetului Regiunilor, care să abordeze toate aceste elemente pentru a permite condiționalității 

ex ante deja menționate a RIS3 să dobândească o mai mare precizie și să fie dotată cu obiective 

și instrumente. 

 

Bruxelles, ... 
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