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Europejski Instytut Innowacji i Technologii
Na kwietniowej sesji plenarnej Parlament Europejski przeprowadzi wspólną debatę na temat badań naukowych
i innowacji w UE. Debata ta będzie dotyczyć dwóch wniosków związanych z Europejskim Instytutem Innowacji i
Technologii (EIT): przekształcenie rozporządzenia w sprawie EIT oraz strategiczny plan innowacji EIT na lata
2021–2027. Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie obu tekstów, a Parlament ma teraz
głosować nad ich przyjęciem.

Kontekst
EIT został utworzony w 2008 r. i ma siedzibę w Budapeszcie. Stał się organem UE, którego celem jest
zwiększenie wzrostu gospodarczego i pobudzenie tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie działań w
ramach trójkąta wiedzy (szkolnictwo wyższe, badania naukowe, innowacje). EIT działa obecnie za
pośrednictwem ośmiu wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), które zajmują się wyzwaniami społecznymi (np.
cyfryzacją, mobilnością w miastach, klimatem i surowcami). Dotacje dla WWiI mogą trwać do 15 lat i
obejmować współpracę między różnymi rodzajami podmiotów zaangażowanych w wiedzę. EIT był
integralną częścią programu „Horyzont 2020” – unijnego programu w zakresie badań naukowych i
innowacji. Program ten dobiega końca i w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–2027
zostaje zastąpiony programem „Horyzont Europa”, co z kolei wymaga nowego rozporządzenia w sprawie
EIT i nowego strategicznego planu innowacji EIT.

Wniosek Komisji Europejskiej
W lipcu 2019 r. Komisja zaproponowała pakiet ustawodawczy dotyczący EIT, obejmujący przekształcenie
rozporządzenia i decyzję w sprawie strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027. Komisja
zaproponowała budżet EIT w wysokości 3 mld EUR (w cenach bieżących) na lata 2021–2027, utworzenie
dwóch nowych WWiI (w tym jednej dla sektora kultury i sektora kreatywnego) oraz zmieniony system
zarządzania. Nowy strategiczny plan innowacji pomoże zwiększyć konkurencyjność przemysłu i
doskonałość w nauce, a dotychczasowy dobrowolny regionalny program innowacji zostanie w większym
stopniu włączony do przyszłych dotacji finansowych EIT.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Przekształcone rozporządzenie w sprawie EIT i nowy strategiczny plan innowacji zostały przekazane Komisji
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, która wyznaczyła dwie odrębne
sprawozdawczynie. W czerwcu 2020 r. komisja ITRE przyjęła swoje końcowe sprawozdania, w których
zaproponowano szereg poprawek do wniosku Komisji, w tym bardziej elastyczne finansowanie EIT w latach
2021 i 2022 ze względu na kryzys związany z koronawirusem. W kolejnych latach (2023–2027) umowy o
udzielenie dotacji zawierane przez EIT z WWiI miałyby charakter wieloletni, a nie roczny. W innych
poprawkach proponuje się rozszerzenie zasięgu geograficznego WWiI i dążenie do zapewnienia lepszej
równowagi płci. Parlament zaproponował budżet EIT w wysokości 4,8 mld EUR (w cenach bieżących) na lata
2021–2027, co odpowiada 4 % budżetu programu „Horyzont Europa”. W związku z przeciągającymi się
negocjacjami w sprawie WRF uzgodniono jednak ostatecznie znacznie niższy budżet EIT wynoszący jedynie
2,965 mld EUR (w cenach bieżących), co odpowiada 3,1 % budżetu programu „Horyzont Europa”, który
również został bardziej ograniczony. W styczniu 2021 r., w wyniku negocjacji trójstronnych, udało się
osiągnąć porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie obu dossier, a uzgodniony tekst został
zatwierdzony przez Coreper w imieniu Rady w dniu 17 lutego 2021 r., a następnie zatwierdzony przez
komisję ITRE na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 r. Oba teksty muszą teraz zostać formalnie przyjęte
przez Parlament i mają zostać poddane pod głosowanie na kwietniowej sesji plenarnej.
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Sprawozdania w pierwszym czytaniu: Przekształcone
rozporządzenie w sprawie EIT 2019/0151(COD),
sprawozdawczyni Marisa Matias (Lewica, Portugalia);
Strategiczny plan innowacji EIT na lata 2021–2027
2019/0152(COD), sprawozdawczyni Maria da Graça Carvalho
(PPE, Portugalia); Komisja przedmiotowo właściwa: ITRE.
Więcej informacji można znaleźć w briefingu z serii
„Opracowywanie prawa UE”.
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