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Setè Programa Marc potenciarà independència científics UE  
 
Dotar la investigació europea de més recursos i potenciar la 
independència dels científics a través de la creació d'un Consell 
Europeu de la Investigació són els principals objectius del Setè 
Programa Marc (2007-2013), que ha d'impulsar el creixement i 
l'ocupació de la Unió Europea. 
 
Així ho ha anunciat avui el director general d'Investigació de la Unió 
Europea, José Manuel Silva, a l'acte de presentació d'aquest 
programa a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), on, a més, ha explicat 
que aquest projecte "ha d'aconseguir que Europa no perdi el tren de 
la investigació", un tren en el qual segons Silva, "Europa ja està en 
l'últim vagó". 
 
El Setè Programa Marc d'investigació, que abraça el període 2007-
2013 i compta amb una partida pressupostària de 70.000 milions 
d'euros, "és el primer guanyador del programa d'inversions de la Unió 
Europea", ha comentat Silva, qui també ha assenyalat que en ell "no 
s'ha aconseguit doblar la inversió de l'últim programa però hi ha un 
important salt pressupostari". 
 
Una de les novetats del programa per a aquest període és el 
programa Idees, un dels quatre blocs en què s'articula el Setè 
Programa Marc que, a través del Consell Europeu de la Investigació, 
"intentarà donar una major independència als científics perquè siguin 
ells els que decideixin i no els buròcrates de Brussel·les", ha dit Silva. 
 
Un altre dels blocs importants és el programa cooperació, en el què 
es dedicaran un nombre més elevat de recursos i que se centra a 
estimular la cooperació i reforçar els vincles entre la indústria i la 
investigació en un marc trasnacional. 
 
El Setè Programa Marc comptarà també amb el Programa Persones -a 
través del qual es pretén millorar les perspectives de carrera dels 
investigadors a Europa i atreure més joves investigadors de qualitat- 
i el Programa Capacitats -que dóna la possibilitat a la UE d'intervenir 
més en infraestructures-. 
 
Per gestionar tot això, el Setè Programa Marc apostarà per la 
simplificació, que segons Silva s'hauria de poder aplicar sobretot en el 
Programa Cooperació, i l'externalització. 
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Séptimo Programa Marco potenciará independencia 
científicos UE 
 
Dotar a la investigación europea de más recursos y 
potenciar la independencia de los científicos a través de la 
creación de un Consejo Europeo de la Investigación son los 
principales objetivos del Séptimo Programa Marco (2007-
2013), que debe impulsar el crecimiento y el empleo de la 
Unión Europea. 
 
Así lo ha anunciado hoy el director general de Investigación 
de la Unión Europea, José Manuel Silva, en el acto de 
presentación de este programa en el Instituto de 
Estudios Catalanes (IEC), donde, además, ha explicado 
que este proyecto 'debe conseguir que Europa no pierda el 
tren de la investigación', un tren en el qué, según Silva, 
'Europa ya está en el último vagón'. 
 
El Séptimo Programa Marco de investigación, que abarca el 
período 2007-2013 y cuenta con una partida presupuestaria 
de 70.000 millones de euros, 'es el primer ganador del 
programa de inversiones de la Unión Europea', ha 
comentado Silva, quien también ha señalado que en él 'no 
se ha conseguido doblar la inversión del último programa 
pero hay un importante salto presupuestario'. 
 
Una de las novedades del programa para este período es el 
programa Ideas, uno de los cuatro bloques en que se 
articula el Séptimo Programa Marco que, a través del 
Consejo Europeo de la Investigación, 'intentará dar una 
mayor independencia a los científicos para que sean ellos 
los que decidan y no los burócratas de Bruselas', ha 
señalado Silva. 
 
Otro de los bloques importantes es el programa 
cooperación, en el qué se dedicarán un mayor número de 
recursos y que se centra en estimular la cooperación y 
reforzar los vínculos entre la industria y la investigación en 
un marco trasnacional. 
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El Séptimo Programa Marco contará también con el 
Programa Personas -a través del que se pretende mejorar 
las perspectivas de carrera de los investigadores en Europa 
y atraer más jóvenes investigadores de calidad- y el 
Programa Capacidades -que da la posibilidad a la UE de 
intervenir más en infraestructuras-. 
 
Para gestionar todo esto, el Séptimo Programa Marco 
apostará por la simplificación, que según Silva se tendría 
que poder aplicar sobre todo en el Programa Cooperación, y 
la externalización. 
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Un nou òrgan autònom deixa escollir els científics 
sobre el finançament de projectes d'investigació de la 
UE  
 
Un nou òrgan autònom permetrà escollir als científics sobre 
el finançament que ha de fer la Unió Europea sobre els 
projectes d'investigació, tal com estableix el Setè Programa 
Marc sobre polítiques d'investigació i desenvolupament.  
 
Es tracta del Consell Europeu de la Investigació, un 
organisme de nova creació que, segons el director general 
d'Investigació de la UE, José Manuel Silva, que s'emmarca 
dins del programa Idees de la Comissió Europea, gestionarà   
fons públics però tindrà una independència política i, per 
tant, evitarà que "els buròcrates de Brussel·les decideixin 
sobre els projectes científics que han de finançar-se".  
 
L'òrgan estarà format per 21 científics, sortits d'una 
preselecció de 100, tindrà a més una Agència Científica 
d'Investigació i suposarà una "figura de cert risc financer", 
segons ha indicat Silva.  
 
DOBLE DE PRESSUPOST.  
 
El Setè Programa Marc d'Investigació per al període 2007-
2013 gestionarà un pressupost de 70.000 milions d'euros, 
el doble del que s'ha assignat fins ara en matèria 
d'investigació i desenvolupament. En aquest sentit, Silva ha 
afirmat que aquest programa "és el gran guanyador" de les 
perspectives financeres europees.  
 
Segons ha detallat Silva, les innovacions d'aquest programa 
recauen en la simplificació i l'externalització. El primer 
aspecte faria referència al diàleg anual "prescindible" entre 
els científics i l'Administració.  
 
El programa, que s'adapta a les necessitats de la UE en 
termes de creixement i ocupació, consta de quatre 
programes específics. El primer és el de Cooperació, que 
concentra el 40% del pressupost, i se centra a estimular els 
vincles entre la indústria i la investigació en un marc 
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transnacional. Els àmbits temàtics que aborda són la salut, 
medi ambient, energia i seguretat, a més del més 
important, relatiu a la societat de la informació.  
 
Un altre programa és el que fa referència a les Persones, i 
que pretén atreure més joves investigadors de qualitat i 
mantenir així la formació de científics, a través d'accions 
Marie Curie, que ofereixen la possibilitat de mobilitat als 
investigadors europeus.  
 
Finalment, existeix el programa Capacitats que ofereix 
eines potents als científics per poder reforçar de la 
investigació europea. Silva ha fet aquestes declaracions a la 
seu de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) durant la 
conferència 'Què aporta el Setè Programa Marc a la 
investigació europea?'.  
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Un nou òrgan autònom deixa escollir els científics 
sobre el finançament de projectes d'investigació de la 
UE  
 
Un nou òrgan autònom permetrà escollir als científics sobre 
el finançament que ha de fer la Unió Europea sobre els 
projectes d'investigació, tal com estableix el Setè Programa 
Marc sobre polítiques d'investigació i desenvolupament. 
 
Es tracta del Consell Europeu de la Investigació, un 
organisme de nova creació que, segons el director general 
d'Investigació de la UE, José Manuel Silva, que s'emmarca 
dins del programa Idees de la Comissió Europea, gestionarà 
fons públics però tindrà una independència política i, per 
tant, evitarà que "els buròcrates de Brussel·les decideixin 
sobre els projectes científics que han de finançar-se". 
 
L'òrgan estarà format per 21 científics, sortits d'una 
preselecció de 100, tindrà a més una Agència Científica 
d'Investigació i suposarà una "figura de cert risc financer", 
segons ha indicat Silva.  
 
DOBLE DE PRESSUPOST. 
 
El Setè Programa Marc d'Investigació per al període 2007-
2013 gestionarà un pressupost de 70.000 milions d'euros, 
el doble del que s'ha assignat fins ara en matèria 
d'investigació i desenvolupament. En aquest sentit, Silva ha 
afirmat que aquest programa "és el gran guanyador" de les 
perspectives financeres europees. 
 
Segons ha detallat Silva, les innovacions d'aquest programa 
recauen en la simplificació i l'externalització. El primer 
aspecte faria referència al diàleg anual "prescindible" entre 
els científics i l'Administració. 
 
El programa, que s'adapta a les necessitats de la UE en 
termes de creixement i ocupació, consta de quatre 
programes específics. El primer és el de Cooperació, que 
concentra el 40% del pressupost, i se centra a estimular els 
vincles entre la indústria i la investigació en un marc 
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transnacional. Els àmbits temàtics que aborda són la salut, 
medi ambient, energia i seguretat, a més del més 
important, relatiu a la societat de la informació. 
 
Un altre programa és el que fa referència a les Persones, i 
que pretén atreure més joves investigadors de qualitat i 
mantenir així la formació de científics, a través d'accions 
Marie Curie, que ofereixen la possibilitat de mobilitat als 
investigadors europeus. 
 
Finalment, existeix el programa Capacitats que ofereix 
eines potents als científics per poder reforçar de la 
investigació europea. Silva ha fet aquestes declaracions a la 
seu de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) durant la 
conferència 'Què aporta el Setè Programa Marc a la 
investigació europea?'. 
 



Datadiar    23/05/2006 

Dotar a la investigación europea de más recursos y 
potenciar la independencia de los científicos son los 
principales objetivos del Séptimo Programa Marco 
 
Dotar a la investigación europea de más recursos y 
potenciar la independencia de los científicos a través de la 
creación de un Consejo Europeo de la Investigación son los 
principales objetivos del Séptimo Programa Marco (2007-
2013), que debe impulsar el crecimiento y el empleo de la 
Unión Europea. 
 
Así lo ha anunciado el director general de Investigación de 
la Unión Europea, José Manuel Silva, en el acto de 
presentación de este programa en el Instituto de Estudios 
Catalanes (IEC), donde, además, ha explicado que este 
proyecto "debe conseguir que Europa no pierda el tren de 
la investigación", un tren en el qué, según Silva, "Europa ya 
está en el último vagón". 
 
El Séptimo Programa Marco de investigación, que abarca el 
período 2007-2013 y cuenta con una partida presupuestaria 
de 70.000 millones de euros, "es el primer ganador del 
programa de inversiones de la Unión Europea", ha 
comentado Silva, quien también ha señalado que en él "no 
se ha conseguido doblar la inversión del último programa 
pero hay un importante salto presupuestario". 
 
Una de las novedades del programa para este período es el 
programa Ideas, uno de los cuatro bloques en que se 
articula el Séptimo Programa Marco que, a través del 
Consejo Europeo de la Investigación, "intentará dar una 
mayor independencia a los científicos para que sean ellos 
los que decidan y no los burócratas de Bruselas", ha 
señalado Silva. 
 
Otro de los bloques importantes es el programa 
cooperación, en el qué se dedicarán un mayor número de 
recursos y que se centra en estimular la cooperación y 
reforzar los vínculos entre la industria y la investigación en 
un marco trasnacional. 
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El Séptimo Programa Marco contará también con el 
Programa Personas -a través del que se pretende mejorar 
las perspectivas de carrera de los investigadores en Europa 
y atraer más jóvenes investigadores de calidad- y el 
Programa Capacidades -que da la posibilidad a la UE de 
intervenir más en infraestructuras-. 
 
Para gestionar todo esto, el Séptimo Programa Marco 
apostará por la simplificación, que según Silva se tendría 
que poder aplicar sobre todo en el Programa Cooperación, y 
la externalización. 
 


