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POLITICA ÎN DOMENIUL CERCETĂRII
ȘI DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE

Politica europeană în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice (CDT) ocupă un
loc important în legislația UE încă de la semnarea primelor tratate comunitare și a fost
extinsă la începutul anilor 1980, odată cu instituirea unui program-cadru european
pentru activități de cercetare. În 2014, majoritatea finanțării UE pentru cercetare
era grupată în cadrul programului Orizont 2020, cel de Al optulea program-cadru
pentru cercetare și inovare al UE pentru perioada 2014-2020, care avea scopul
de a asigura competitivitatea globală a UE. Succesorul acestuia, Orizont Europa,
actualul program de cercetare și inovare al UE, a fost lansat în 2021 pentru perioada
2021-2027.

TEMEI JURIDIC

Articolele 179-190 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

Odată cu instituirea Actului unic european, obiectivul politicii UE în domeniul cercetării
și dezvoltării tehnologice a fost consolidarea bazei științifice și tehnologice a industriei
UE și încurajarea dezvoltării competitivității sale pe plan internațional. În plus,
articolul 179 din TFUE precizează că „Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor
sale științifice și tehnologice, prin crearea unui spațiu european de cercetare în care
cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile să circule liber”.

REALIZĂRI

A. Programele-cadru de cercetare
Primul program-cadru (PC) a fost înființat în 1983, pentru o perioadă de patru ani.
În deceniile următoare, programe-cadru succesive au oferit sprijin financiar pentru
punerea în aplicare a politicilor UE de cercetare și inovare. Obiectivul acestora
a evoluat, de la sprijinirea colaborării transfrontaliere în domeniul cercetării și al
tehnologiei, la încurajarea unei autentice coordonări la nivel european a activităților și
politicilor. În prezent, programul Orizont Europa, cel de Al nouălea program-cadru, este
cel mai mare și cel mai ambițios, cu un buget de 95,5 miliarde EUR. În plus, politica
de coeziune și alte programe ale UE oferă oportunități legate de cercetare, printre care
fondurile structurale și de investiții europene, COSME, Erasmus+, programul LIFE,
Mecanismul pentru interconectarea Europei și programele UE în domeniul sănătății.
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B. Coordonarea și colaborarea (internațională)
Sistemul ERA-NET (Rețeaua Spațiului European al Cercetării) a fost lansat în 2002
cu scopul de a sprijini coordonarea și colaborarea în ceea ce privește programele
de cercetare naționale și regionale și de a intensifica coordonarea programelor
desfășurate în statele membre și țările asociate prin intermediul contactelor în cadrul
unei rețele, inclusiv prin „deschiderea reciprocă” a programelor și punerea în aplicare
a unor activități comune. În același spirit de coordonare și de cooperare, Orizont 2020
a acoperit costurile operaționale ale COST, un cadru interguvernamental pentru
cooperarea europeană în știință și tehnologie creat pentru a contribui la coordonarea
la nivelul UE a activităților de cercetare finanțate la nivel național. De asemenea,
Orizont 2020 și-a coordonat activitățile cu inițiativa interguvernamentală EUREKA
pentru a promova activitățile internaționale de cercetare și inovare orientate spre piață.
C. Institutul European de Inovare și Tehnologie
Institutul European de Inovare și Tehnologie a fost creat în 2008 pentru a stimula
și a produce inovații de prim-plan la nivel mondial prin crearea unor comunități
bine integrate de cunoaștere și inovare (CCI). Aceste CCI reunesc reprezentanți din
învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri și antreprenoriat pentru a realiza
inovații și modele inovatoare noi, care să servească drept sursă de inspirație pentru
alții.

PARTICIPARE

Un proiect obișnuit finanțat de UE presupune participarea unor entități juridice, precum
universități, centre de cercetare, întreprinderi (inclusiv întreprinderi mici și mijlocii –
IMM-uri) și cercetători individuali din diferite state membre, din țări asociate și din țări
din afara UE. UE dispune de diferite mijloace pentru realizarea obiectivelor privind CDT
în contextul unor programe specifice:
— acțiuni directe desfășurate de Centrul Comun de Cercetare (JRC) și finanțate

integral de UE;

— acțiuni indirecte, care pot fi: (i) proiecte de cercetare în colaborare, desfășurate
de consorții ale entităților juridice din statele membre, țările asociate și țările
terțe; (ii) rețele de excelență – un program comun de activități, implementat de
o serie de organizații de cercetare, care integrează activitățile acestora într-un
anumit domeniu; (iii) acțiuni de coordonare și de sprijin; (iv) proiecte individuale
(sprijin pentru cercetări „frontaliere”); sau (v) sprijin pentru formarea profesională
și dezvoltarea carierei cercetătorilor, în special în vederea punerii în aplicare a
acțiunilor Marie Skłodowska-Curie.

PROGRAMUL ORIZONT 2020

În noiembrie 2011, Comisia a prezentat pachetul legislativ pentru Orizont 2020,
programul-cadru al UE pentru perioada 2014-2020. Orizont 2020 a fost primul
program al UE care a integrat cercetarea și inovarea, acordând un sprijin
consolidat parteneriatelor de tip public-privat (PPP), IMM-urilor inovatoare și utilizării
instrumentelor financiare.
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Prin introducerea unui set unic de norme, Orizont 2020 a asigurat o simplificare
semnificativă și a abordat provocările societății, contribuind la reducerea decalajului
dintre cercetare și piață, de exemplu, prin sprijinul acordat întreprinderilor inovatoare
pentru a dezvolta, pornind de la descoperirile tehnologice, produse viabile, cu potențial
comercial real. Această abordare orientată către piață a inclus crearea de parteneriate
cu sectorul privat și cu statele membre în vederea concentrării resurselor necesare.
De asemenea, s-a urmărit extinderea participării IMM-urilor și a sectoarelor industriale,
a femeilor din domeniul cercetării, a noilor state membre și a țărilor terțe la programele
UE.
Orizont 2020 s-a concentrat pe trei piloni principali:
— Excelența științifică: a sprijinit poziția UE de lider mondial în știință cu un buget

specific de 24,4 miliarde EUR, inclusiv o creștere cu 77 % a fondurilor destinate
Consiliului European pentru Cercetare (CEC);

— Poziția de lider în sectorul industrial: a urmărit să asigure poziția de lider industrial
în inovare, cu un buget de 17,01 miliarde EUR. Acesta a inclus o investiție de
13,5 miliarde EUR în tehnologii-cheie, precum și ameliorarea accesului la capital
și a sprijinului pentru IMM-uri;

— Provocările la nivelul societății: a alocat 29,68 miliarde EUR pentru șapte
provocări întâmpinate de societatea europeană: sănătate, schimbări demografice
și bunăstare; securitate alimentară, agricultură și silvicultură sustenabile, cercetare
marină, maritimă și fluvială și bioeconomie; surse de energie sigure, ecologice și
eficiente; transporturi inteligente, ecologice și integrate; combaterea schimbărilor
climatice, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime; Europa într-o lume
în schimbare – societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive; și societăți
sigure – protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi.

O serie de priorități au fost abordate în mod transversal în cadrul celor trei piloni
ai programului Orizont 2020. Printre acestea s-au numărat egalitatea de gen și
dimensiunea de gen în activitățile de cercetare; științele socioeconomice și umaniste;
cooperarea internațională; promovarea funcționării Spațiului European al Cercetării și
a Uniunii inovării și a realizărilor acestora, precum și aducerea unei contribuții la alte
inițiative emblematice din cadrul Strategiei Europa 2020 (de exemplu, Agenda digitală).
Pentru a încuraja implicarea IMM-urilor, Comisia a propus un instrument financiar
specific care a oferit granturi pentru cercetare și dezvoltare și pentru sprijinirea
comercializării, prin acces la capital (finanțare pentru investițiile din faza inițială și din
faza de creștere) și facilități de creditare (de exemplu, împrumuturi și garanții).
În noiembrie 2013, Parlamentul 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 redus această sumă la 74,8 miliarde EUR.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
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PROGRAMUL ORIZONT EUROPA

A. Orizont Europa 2021-2027
Orizont Europa va crește competitivitatea UE și o va ajuta să își realizeze prioritățile
strategice.
— Știința deschisă: continuarea pilonului Orizont 2020 dedicat excelenței științifice,

cu un buget de 22 de miliarde EUR.

— Provocări globale și competitivitate industrială: abordează competitivitatea
industrială europeană și misiuni de cercetare la nivelul UE pentru a trata probleme
specifice ale societății, cu un buget de 47,6 miliarde EUR.

— Inovare deschisă: vizează transformarea Europei în lider la nivel de inovații
creatoare de piețe, dezvoltarea unui ecosistem de inovare și consolidarea
Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) pentru a promova integrarea
întreprinderilor, a cercetării, a învățământului superior și a antreprenoriatului cu un
buget de 12 miliarde EUR.

În martie 2021, Comisia a publicat planul strategic Orizont Europa 2021-2024, care
a stabilit patru orientări strategice esențiale pentru investiții, inclusiv în tehnologii,
sectoare și lanțuri valorice esențiale, precum și într-o societate europeană rezilientă. În
mai 2022, Comisia a modificat programul de lucru Orizont Europa 2021-2022, majorând
bugetul, inclusiv pentru WomenTechEU, pentru a sprijini întreprinderile nou-înființate
de tehnologie profundă conduse de femei.
B. Participarea Regatului Unit și Orizont Europa
Acordul comercial și de cooperare la care au ajuns UE și Regatul Unit oferă în mod
explicit Regatului Unit acces la cinci programe de finanțare ale UE, inclusiv Orizont
Europa[1]. Regatul Unit va plăti pentru statutul de „țară asociată”, care a fost acordat
celor 16 țări din afara UE asociate anterior la programul Orizont 2020, printre care
Elveția și Israel.
În aprilie 2021, guvernul britanic a anunțat că va pune la dispoziție fonduri suplimentare
în valoare de 250 de milioane GBP pentru a sprijini participarea Regatului Unit la
programul Orizont Europa.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

De peste 20 de ani, Parlamentul solicită să se adopte o politică tot mai ambițioasă
a UE în domeniul CDT, precum și o creștere substanțială a cheltuielilor totale
alocate cercetării în statele membre pentru a menține și a consolida competitivitatea
internațională a UE. De asemenea, Parlamentul a militat pentru o colaborare mai
strânsă cu parteneri din afara UE, o integrare solidă a activităților desfășurate
între fondurile structurale și programele-cadru și o abordare specifică cu scopul
de a optimiza implicarea IMM-urilor și de a facilita participarea actorilor mai puțin
puternici, dar promițători. Pe lângă aceasta, Parlamentul a insistat asupra simplificării

[1]Articolele 719 și 720 din Acordul comercial și de cooperare.
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procedurilor și a sporirii flexibilității programelor-cadru pentru a face posibilă orientarea
resurselor către sectoare mai promițătoare, precum și reacția la evoluția împrejurărilor
în schimbare și la prioritățile de cercetare nou apărute.
În negocierile din cadrul trilogului privind pachetul Orizont 2020, care au dus la un acord
cu Consiliul în iunie 2013, deputații în PE au reușit să obțină o serie de modificări ale
propunerii, în special introducerea a două obiective noi cu structuri și linii bugetare
separate:
— intensificarea cooperării și dialogului între comunitatea științifică și societate și

creșterea atractivității carierelor în cercetare și dezvoltare pentru tineri;

— extinderea tipurilor de participanți la program prin asocieri de instituții, programe
de înfrățire pentru cercetători și schimburi de bune practici.

În plus, IMM-urilor le-a fost alocat cel puțin 20 % din bugetul combinat al pilonilor „poziția
de lider în sectorul industrial” și „provocări societale”. De asemenea, 7 % din bugetul
combinat al acestor piloni a fost alocat noului instrument specific pentru creșterea
implicării IMM-urilor în proiectele finanțate prin Orizont 2020.
În timpul negocierilor cu privire la bugetul FEIS din 2015, Parlamentul a reușit
să reducă contribuția maximă la FEIS a Orizont 2020 de la 2,7 miliarde EUR la
2,2 miliarde EUR. Aceste reduceri nu au afectat CEC, acțiunile Marie Skłodowska-
Curie sau programul „Răspândirea excelenței și extinderea participării”, ci, în principal,
programele „Excelență științifică” (reducere bugetară de 209 milioane EUR), „Poziția
de lider în sectorul industrial” (reducere bugetară de 549 de milioane EUR) și „Provocări
societale” (reducere bugetară de 1 miliard EUR).
Parlamentul a propus ca pachetul financiar pentru punerea în aplicare a programului
dedicat pentru perioada 2021-2027 să fie de 120 de miliarde EUR la prețuri constante
din 2018. Cu toate acestea, nu au fost negociate chestiuni bugetare în această etapă,
deoarece era necesară finalizarea negocierilor privind cadrul financiar multianual
(CFM) 2021-2027.
La 27 aprilie 2021, Parlamentul European a votat cu majoritate pentru un program
Orizont Europa cu un buget de 95,5 miliarde EUR, care include 5,4 miliarde EUR din
Planul european de redresare NextGenerationEU, precum și investiții suplimentare de
4 miliarde EUR din partea UE (CFM). Programul a fost deja pus în aplicare cu titlu
provizoriu de Comisia Europeană de la 1 ianuarie 2021.
În cele din urmă, în perioada 2021-2027, programul Orizont Europa va dispune de o
alocare bugetară totală de 95,517 miliarde EUR la prețurile din 2021.
În rezoluția din 6 aprilie 2022 intitulată „O perspectivă globală asupra cercetării și
inovării: strategia europeană de cooperare internațională într-o lume în schimbare”,
Parlamentul a reamintit că sunt necesare investiții continue în competențele și în
carierele cercetătorilor. Rezoluția a subliniat, de asemenea, necesitatea unei cooperări
multilaterale bazate pe norme și a evidențiat faptul că acordurile de asociere în temeiul
programului Orizont Europa pot fi semnate numai cu țări care sunt angajate față de o
economie de piață deschisă, bazată pe norme, inclusiv pe tratamentul corect și echitabil
al drepturilor de proprietate intelectuală și respectarea drepturilor omului, susținute de
instituții democratice.
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În rezoluția din 1 martie 2022 referitoare la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei,
Parlamentul a solicitat blocarea sau retragerea imediată a finanțării pentru toate
programele de cooperare cu Rusia în domeniul cercetării și inovării, care sunt sprijinite
de fondurile UE, și suspendarea programelor interregionale.

Kristi Polluveer
09/2022
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