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POLITICA ÎN MATERIE DE INOVARE

Inovarea joacă un rol tot mai important în economie. Pe lângă beneficiile aduse
consumatorilor și lucrătorilor din Uniune, inovarea este esențială pentru a crea locuri
de muncă mai bune, a construi o societate mai ecologică și a ne îmbunătăți calitatea
vieții. Ea este, de asemenea, esențială pentru menținerea competitivității Uniunii pe
piețele mondiale. Politica în materie de inovare constituie interfața dintre politica
în materie de cercetare și dezvoltare tehnologică și politica industrială, având ca
obiectiv crearea unui cadru propice introducerii ideilor pe piață.

TEMEI JURIDIC

Articolul 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevede
că „Uniunea și statele membre asigură condițiile necesare competitivității industriei
Uniunii”.
Articolele 179-190 din TFUE reglementează politica Uniunii în materie de cercetare
și dezvoltare tehnologică (CDT) și politica spațială. Instrumentul principal al politicii
în domeniul CDT îl constituie programul-cadru multianual, care definește obiectivele,
prioritățile și pachetul financiar de sprijin. Programele-cadru pentru CDT sunt adoptate
de către Parlamentul European și Consiliu, în conformitate cu procedura legislativă
ordinară și după consultarea în prealabil a Comitetului Economic și Social European.

OBIECTIVE

Importanța politicii în materie de inovare este larg recunoscută și este strâns legată de
alte politici ale Uniunii, cum ar fi cele privind ocuparea forței de muncă, competitivitatea,
mediul, industria și energia. Rolul inovării este de a transforma rezultatele cercetării în
servicii și produse noi și mai bune, pentru a rămâne competitivi pe piața mondială și
a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor.
Uniunea cheltuiește un procent mai mic din PIB-ul anual (2,3 % în 2020) decât Statele
Unite (3,45 % în 2020) și Japonia (3,26 % în 2020) pentru cercetare și dezvoltare
(C&D). De asemenea, există un efect de „exod al creierelor”, în condițiile în care mulți
din cei mai buni cercetători și inovatori ai Uniunii se mută în țări care oferă condiții mai
favorabile. Piața Uniunii continuă să fie fragmentată și nu este suficient de deschisă
inovării. Pentru a schimba aceste tendințe, Uniunea a elaborat conceptul de „Uniune
a inovării”, care are ca scop:
— să transforme Uniunea într-un actor de clasă mondială în domeniul științei;
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— să elimine obstacolele din calea inovării – cum ar fi costurile ridicate ale brevetării,
fragmentarea pieței, procesul lent de stabilire a standardelor și lipsa de personal
calificat – care împiedică intrarea rapidă a ideilor pe piață;

— să revoluționeze modul în care sectorul public și privat colaborează, în special prin
implementarea parteneriatelor europene pentru inovare dintre instituțiile Uniunii,
autoritățile naționale și regionale și mediul de afaceri.

REALIZĂRI

A. O Uniune a inovării
Uniunea inovării a fost una dintre cele șapte inițiative-pilot din cadrul Strategiei
Europa 2020 pentru o economie inteligentă, sustenabilă și favorabilă integrării. Lansată
de Comisie în octombrie 2010, ea avea ca scop îmbunătățirea condițiilor și a accesului
la finanțare pentru cercetare și inovare în Uniune, astfel încât ideile inovatoare să poată
fi transformate în produse și servicii care stimulează creșterea economică și creează
locuri de muncă. Uniunea inovării își propune să creeze o adevărată piață europeană
unică pentru inovare, ceea ce ar atrage companii și întreprinderi inovatoare. Pentru
realizarea acestui lucru, s-au propus diverse măsuri în domeniile protecției brevetelor,
standardizării, achizițiilor publice și reglementării inteligente. Au fost introduse o serie
de instrumente pentru a măsura și monitoriza situația în întreaga Uniune și progresele
realizate:
— un tablou de bord cuprinzător privind inovarea în Uniune bazat pe 25 de indicatori și

o piață europeană a cunoașterii pentru brevete și licențe. Tabloul de bord european
privind inovarea este un instrument al Comisiei elaborat în cadrul Strategiei de
la Lisabona pentru a oferi o evaluare comparativă a performanței în materie de
inovare a statelor membre ale UE;

— Un tablou de bord regional privind inovarea, care clasifică regiunile europene în
patru grupe de performanță de inovare: „lideri în materie de inovare”, „inovatori
puternici”, „inovatori moderați” și „inovatori emergenți”. Acesta oferă o cartografiere
mai detaliată a inovării la nivel local;

Uniunea inovării a propus, de asemenea, măsuri pentru a finaliza Spațiul european de
cercetare cu scopul de a asigura o mai bună coerență între politicile de cercetare ale
Uniunii și cele naționale, precum și pentru a elimina obstacolele din calea mobilității
cercetătorilor. În plus, Parteneriatele europene pentru inovare au fost concepute pentru
a reuni părțile interesate publice și private de la nivel european, național și regional,
cu scopul de a face față provocărilor majore din societate și a ajuta la crearea de
locuri de muncă și creștere prin îmbinarea măsurilor legate de cerere și de ofertă. În
domeniul educației, Comisia sprijină proiecte vizând elaborarea unor noi programe care
să remedieze insuficiența mâinii de lucru calificate în domeniul inovării.
B. Orizont 2020 și Orizont Europa
În calitate de inițiativă emblematică a Strategiei Europa 2020 vizând asigurarea
competitivității Europei la nivel mondial, Orizont 2020 a fost instrumentul financiar care
sprijinea implementarea Uniunii inovării. Deși a fost cel de-al optulea program-cadru
al UE (2014-2020) pentru cercetare, Orizont 2020 a fost primul program care a inclus
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activitățile de cercetare și inovare și a realizat multe dintre angajamentele specifice ale
Uniunii inovării. În noiembrie 2013, Parlamentul a adoptat cadrul financiar multianual
(CFM), alocând programului Orizont 2020 un buget de 77 de miliarde EUR (la prețurile
din 2013). Cu toate acestea, adoptarea Fondului european pentru investiții strategice
(FEIS) în iunie 2015 a dus la reducerea acestei sume la 74,8 miliarde EUR.
În 2018 a avut loc o evaluare la jumătatea perioadei a Orizont 2020, iar rezultatele
acesteia au fost folosite pentru a pune bazele structurii și conținutului Programului
Orizont Europa, pentru care a fost publicată o propunere în iunie 2018.
Ca răspuns la pandemia de COVID-19, la 4 iunie 2020 Comisia a prezentat propuneri
modificate pentru ambele acte legislative cu scopul de a permite alocarea de fonduri
suplimentare către programul Orizont Europa din instrumentul de redresare Next
Generation EU (NGEU) . La 21 iulie 2020, Consiliul European a ajuns la un acord
în ceea ce privește planul de redresare pentru Uniune, care combină CFM pentru
perioada 2021-2027 și fondurile ce urmează să fie puse la dispoziție prin intermediul
NGEU. Programul Orizont Europa a fost creat prin Regulamentul (UE) 2021/695
din 28 aprilie 2021, care stabilește obiectivele programului, bugetul pentru perioada
2021-2027, formele de finanțare din partea Uniunii Europene și regulile pentru
acordarea finanțării. În ceea ce privește programul Orizont Europa, s-a convenit în cele
din urmă asupra unei alocări bugetare de 5,4 miliarde EUR din instrumentul NGEU,
în special pentru a sprijini redresarea verde și digitală în urma crizei provocate de
pandemia de COVID-19. Aceasta face parte din bugetul total al programului Orizont
Europa în valoare de 95,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. La 10 mai 2022,
Comisia a modificat programul de lucru Orizont Europa pentru perioada 2021-2022,
majorând bugetul, inclusiv pentru WomenTechEU, cu scopul de a sprijini start-upurile
de tehnologie profundă conduse de femei și alte acțiuni de stimulare a potențialului de
inovare al Europei.
C. Politica de coeziune
Politica de coeziune se axează, de asemenea, pe cercetare și pe inovare. În regiunile
mai dezvoltate, cel puțin 85 % din resursele Fondului European de Dezvoltare
Regională la nivel național sunt alocate obiectivelor legate de inovare, prioritățile pentru
perioada 2021-2027 fiind investițiile într-o Europă mai inteligentă, mai ecologică, mai
conectată și mai socială care să fie mai aproape de cetățenii săi.
D. Instrumentele financiare
Uniunea inovării a urmărit, de asemenea, să stimuleze investițiile din sectorul privat.
Prin urmare, printre altele, aceasta propune o creștere a investițiilor Uniunii cu capital
de risc. În scopul de a îmbunătăți accesul la credite pentru proiectele C&D și de a
lansa proiecte demonstrative, Comisia, în cooperare cu Grupul Băncii Europene de
Investiții (Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții), a lansat o
inițiativă comună în cadrul programului Orizont 2020. Această inițiativă, „InnovFin –
Finanțare UE pentru inovatori”, constă într-o serie de instrumente de finanțare integrate
și complementare și o serie de servicii de consiliere oferite de Grupul BEI, acoperind
întregul lanț valoric din domeniul cercetării și inovării în scopul de a sprijini investițiile,
de la cele mai mici întreprinderi până la cele mai mari.
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În plus, în noiembrie 2014, Comisia a propus un „Plan de investiții pentru Europa”
pentru a debloca investiții publice și private în „economia reală” în valoare de cel puțin
315 miliarde EUR pe o perioadă fiscală de trei ani. FEIS a fost unul dintre cei trei piloni
ai „Planului de investiții pentru Europa” și viza să corecteze disfuncționalitățile pieței,
eliminând lacunele de pe piață și mobilizând investițiile private. Acesta a contribuit la
finanțarea investițiilor strategice în domenii-cheie, cum ar fi infrastructura, cercetarea
și inovarea, educația, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, precum și
finanțarea de risc pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM).
A fost introdus, de asemenea, un Program pentru competitivitatea întreprinderilor și
IMM-urilor (COSME), care se va concentra asupra instrumentelor financiare și va
sprijini internaționalizarea întreprinderilor.
E. Institutul European de Inovare și Tehnologie
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat în 2008 prin
Regulamentul (CE) nr. 294/2008, astfel cum a fost modificat ultima dată de
Regulamentul (CE) nr. 2021/819. Misiunea sa generală este de a stimula, în Uniune,
o creștere economică și o competitivitate sustenabile, prin consolidarea capacității de
inovare a statelor membre și a Uniunii pentru a răspunde marilor provocări cu care
se confruntă societatea. EIT îndeplinește aceste obiective în principal prin intermediul
comunităților sale de cunoaștere și inovare, care reunesc peste 1 200 de parteneri din
mediul de afaceri, cercetare și educație.
F. Consiliul inovării
În ianuarie 2017, Comisia a înființat un Grup la nivel înalt de inovatori compus din
15 membri, care a contribuit la conceperea Consiliului European pentru Inovare (CEI)
în contextul propunerilor Comisiei pentru programul care va înlocui Orizont 2020,
Programul Orizont Europa. În ianuarie 2021, Comisia a semnat un memorandum de
înțelegere între CEI și EIT pentru a consolida cooperarea acestora în scopul de a sprijini
cei mai buni întreprinzători europeni. Ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei
împotriva Ucrainei, Comisia a rezervat 20 milioane EUR pentru a sprijini start-upurile
ucrainene printr-o modificare specifică a programului de lucru al CEI pentru 2022.
G. Agenda europeană pentru inovare
La 5 iulie 2022, Comisia a adoptat O nouă agendă europeană pentru inovare,
propunând 25 de acțiuni specifice în cinci domenii emblematice: finanțarea
întreprinderilor în curs de extindere; facilitarea inovării prin spații de experimentare
și achiziții publice; accelerarea și consolidarea inovării în ecosistemele europene de
inovare în întreaga Uniune; promovarea, atragerea și păstrarea talentelor din domeniul
tehnologiei profunde și îmbunătățirea instrumentelor de elaborare a politicilor. Scopul
său este de a plasa Europa în fruntea noului val de inovare în domeniul tehnologiei
profunde, ceea ce necesită C&D revoluționare combinate cu investiții de capital
substanțiale pentru a face față provocărilor societale presante.
Ediția din 2022 a raportului Comisiei privind performanțele în domeniul științei,
cercetării și inovării (SRIP) se axează, de asemenea, pe performanța Uniunii în materie
de inovare într-un context global și propune măsuri de abordare a unor aspecte precum
dificultatea de a atrage și de a păstra talentele.
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ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții pentru a susține politica Uniunii în
materie de inovare. Printre cele mai recente dintre acestea se numără:
— Rezoluția din 16 iunie 2010 referitoare la Strategia UE 2020. Această rezoluție

a sprijinit cu fermitate o politică industrială și a vizat să creeze cele mai bune
condiții pentru a menține și a dezvolta o bază industrială puternică, competitivă
și diversificată în Uniune, promovând, în același timp, tranziția către o economie
sustenabilă și eficientă din punct de vedere energetic;

— Rezoluția din 12 mai 2011 referitoare la inițiativa „O Uniune a inovării:
transformarea Europei pentru o lume post-criză”;

— Rezoluția din 26 octombrie 2011 referitoare la agenda pentru noi competențe și
locuri de muncă. Rezoluția a subliniat importanța de a dezvolta o cooperare mai
strânsă între institutele de cercetare și industrie, precum și de a încuraja și a sprijini
întreprinderile industriale să investească în R&D.

— Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la sinergiile pentru inovare: Fondurile
structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în
domeniul inovării și programe ale UE;

— Rezoluția din 25 noiembrie 2020 referitoare la o nouă strategie industrială pentru
Europa, în care Parlamentul a subliniat că asigurarea suveranității și a autonomiei
strategice a Uniunii necesită o bază industrială competitivă și investiții uriașe în
cercetare și inovare (C&I) în tehnologii generice esențiale, soluții inovatoare și
lanțuri valorice esențiale;

— Rezoluția din 6 aprilie 2022 intitulată „O perspectivă globală asupra cercetării și
inovării:strategia europeană de cooperare internațională într-o lume în schimbare”,
care a salutat comunicarea Comisiei pe această temă și a subliniat că este necesar
ca Uniunea să dezvolte o cooperare multilaterală bazată pe norme pentru a face
față principalelor provocări economice, societale și de mediu de la nivel mondial,
în care C&I ar trebui să joace un rol central.

Kristi Polluveer
09/2022
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