
1 

 

Direcția pentru Uniunea Europeană 
  

 

FIŞĂ DE INFORMARE 
Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) 

 

 

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                               EDU 2 

1. Data adoptării: 11.07.2019. Responsabil: Tibor NAVRACSICS, membru al Comisiei 

Europene, responsabil pentru educație, tineret, sport și cultură 

2. Denumire document: Propunere de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare) 

3. Date de identificare: COM(2019)331 

4. Temei juridic: TFUE, art. 173, titlul XVII 

5. Tipul documentului: legislativ 

6. Tipul examinării: fond 

7. Stadiul actual și etape viitoare: Documentul a fost transmis Parlamentului European și 

Consiliului Uniunii Europene la 11.07.2019. Comisia competentă din Parlamentul European - 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie. MATIAS Marisa a fost numită raportor la 
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I. CONTEXT  

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism al UE, creat în 

2008 și reformat în 2013 concomitent cu demararea programului Orizont 2020, pentru a 

consolida capacitatea de inovare a Europei. Inițiativă unică a UE, Institutul1 realizează 

parteneriate paneuropene între întreprinderi și laboratoare de cercetare, creând așa-numitele 

„comunități ale cunoașterii și ale inovării” (CCI)2, care au misiunea de a găsi soluții la 

provocări mondiale specifice, precum schimbările climatice, energia durabilă sau modul de 

viață sănătos. Institutul propune o gamă largă de activități în domeniul inovării și 

antreprenoriatului, de la cursuri de formare, servicii personalizate de creare și dezvoltare de 

întreprinderi la proiecte de cercetare axate pe inovare.  

De-a lungul timpului au avut loc mai multe evaluări intermediare ale EIT: în 2017 

pentru perioada 2011-2015, respectiv în 2018. La 14 aprilie 2019, Comisia Europeană a 

lansat o consultare publică privind strategia viitoare a Institutului European de Inovare și 

Tehnologie (EIT), în temeiul căreia se urmărește elaborarea unei „agende strategice de 

inovare” pentru EIT3. Consultarea completează o dezbatere amplă privind viitorul finanțării 

pentru cercetarea și inovarea din UE lansată prin Cartea verde a Comisiei „De la provocări la 

                                                 
1 EIT are un sediu administrativ (la Budapesta), dar își desfășoară activitatea în 16 orașe din Europa, de la 

Barcelona la Stockholm, prin intermediul unor parteneriate public-privat transfrontaliere cunoscute drept 

„comunități ale cunoașterii și inovării”. 
2 Aceste comunități reunesc instituții de învățământ superior de excelență, centre de cercetare și întreprinderi. 

Până în prezent, au fost create 8 CCI, axate pe schimbări climatice (EIT Climate-KIC), energie durabilă (EIT 

InnoEnergy),tehnologii digitale (EIT Digital), viață sănătoasă și îmbătrânire activă (EIT Health), materii prime 

(EIT RawMaterials), Food4Future (EIT Food), mobilitate urbană – un transport urban inteligent, ecologic și 

integrat (constituită în 2018), producția cu valoare adăugată – consolidarea și creșterea competitivității industriei 

prelucrătoare europene (constituită în 2018). Agenda strategică de inovare pentru perioada 2021-2027 va lansa 

două noi CCI: în domeniul industriilor culturale și creative în 2022, respectiv 2025. 
3 Ar. 17 din Regulamentul EIT prevede că, din șapte în șapte ani, Comisia Europeană trebuie să prezinte 

Parlamentului European și Consiliului o propunere de agendă strategică de inovare. Propunerea pentru agenda 

strategică de inovare a EIT pentru perioada 2021-2027 este prezentată în paralel cu propunerea de reformare a 

Regulamentului EIT. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_331_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96820
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0294&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0174:0184:RO:PDF
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7415ff23-db2d-11e8-afb3-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/finalreport_eitinterimevaluation.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_330_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_330_RO_ACTE_f.pdf
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oportunități: către crearea unui cadru strategic comun pentru finanțarea cercetării și inovării 

în UE”, din 9 februarie 2011. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

Reformarea cadrului juridic al Institutului European de Inovare și Tehnologie s-a 

impus ca o necesitate în contextul instituirii Programului Orizont Europa, deoarece acesta 

reprezintă una dintre componentele principale ale sale, respectiv din cadrul pilonului „Europa 

inovatoare”, fiind și singurul instrument care se concentrează asupra educației, unul dintre 

principalii vectori de inovare, creștere și competitivitate. 

 Propunerea privind programul Orizont Europa prevede finanțarea EIT în cadrul 

următorului buget pe termen lung și oferă o justificare pentru program, valoarea sa adăugată, 

domeniile de intervenție și liniile generale de acțiune. Propunerea Orizont Europa în sine nu 

oferă un temei juridic pentru continuarea EIT după 2021. Temeiul juridic care reglementează 

activitățile EIT rămâne Regulamentul EIT care definește misiunea, sarcinile esențiale și 

cadrul operațional pentru EIT. În consecință, a fost necesară modificarea temeiului juridic al 

Regulamentului de înființare și organizare a EIT. Astfel, noul temei juridic al EIT a devenit 

numai art. 173 TFUE, față de cel inițial care era alcătuit prin coroborarea art. 173 TFUE cu 

art. 294 TFUE. Noul temei juridic introduce un model de finanțare simplificat și eficient, din 

punctul de vedere al costurilor pentru EIT, vizând încurajarea unor investiții private și publice 

mai eficiente și consolidând structura de guvernanță a institutului. Propunerea de reformare a 

Institutului acoperă domenii prioritare noi ale institutului, precum și nevoile sale financiare, 

vizează îmbunătățirea funcționării institutului, ținând seama, mai ales, de rezultatele evaluării 

intermediare din anul 2017.  

Noul regulament propus de Comisia Europeană este conceput în așa fel încât să nu fie 

necesar a fi modificat la sfârșitul fiecărui cadru financiar multianual. 

Regulamentul revizuit: 

 asigură o mai mare claritate juridică; 

 asigură alinierea la Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare; 

  introduce un model simplificat de finanțare pentru EIT, conceput pentru a încuraja 

mai eficient investițiile private și publice suplimentare; 

 consolidează structura de conducere a EIT. 

Modificările propuse prin Propunerea de regulament se referă, în principal, la: 

 introducerea unei noi atribuții a institutului, aceea de concepere și coordonare a 

acțiunilor de sprijin întreprinse de centrele de inovare pentru dezvoltarea capacităților 

antreprenoriale și de inovare a instituțiilor de învățământ superior și integrarea lor în 

ecosistemele de inovare;  

 accentuarea rolului folosirii indicatorilor pentru monitorizarea și evaluarea continuă a 

centrelor de inovare; 

 consolidarea rolului evaluărilor intermediare; 

 introducerea noțiunii de memorandum de cooperare, pentru susținerea relației între 

Institut și centrele de inovare.  

 definirea finanțării și a sursei contribuției financiare a institutului către centrele de 

inovare;  

 refacerea structurilor administrative al institutului, respectiv precizarea rolului 

comitetului director, comitetului executiv și directorului institutului.  

Rezultatele scontate ar fi: 

 creșterea impactul centrelor de inovare, mai ales prin intermediul unui model de 

finanțare al institutului eficace și eficient; 

 creșterea capacităților de inovare și antreprenoriale ale sectorului învățământului 

superior prin promovarea schimbului instituțional în instituțiile de învățământ superior din 

Europa; 

 reducerea lacunelor în materie de competențe în sectoare-cheie ale economiei; 

  intensificarea schimbul de cunoștințe și crearea de rețele în cadrul ecosistemelor de 

inovare; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E173&qid=1569581437096&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E294&from=EN
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 creșterea nivelului investițiilor private în centrele de inovare, pe termen mediu și lung; 

 o mai mare deschidere regională a institutului pentru a remedia disparitățile regionale 

în ceea ce privește capacitatea de inovare pe întreg teritoriul UE. 

Monitorizarea rezultatelor centrelor se va face anual de către institut, pe baza unor 

indicatori de impact. Comisia va efectua o evaluare intermediară independentă a impactului 

economic al Institutului în 2024, odată cu evaluarea intermediară a programului Orizont 

Europa. 

 

III. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE EUROPENE 

Comitetul de analiză a reglementării din Parlamentul European a emis două avize 

asupra propunerii Comisiei Europene. Primul dintre ele, negativ, în care se arată că raportul 

de evaluare a impactului conține lacune semnificative care trebuiau completate. Prin analiza 

de impact majoritatea acestor lacune a fost rezolvată, astfel încât cel de al doilea aviz a fost 

favorabil, cu o serie de recomandări, printre care se numără reducerea costurilor 

administrative, colectarea datelor personale, folosirea mai eficientă a unor indicatorii de 

monitorizare etc. 

Camera Deputaților din Polonia a examinat propunerea de regulament și a evidențiat, 

printre altele, următoarele aspecte: 

 cu privire la obiectivul propunerii: aceasta va permite investiții mai eficiente în 

cercetare și inovare; aplicarea obiectivelor EIT nu interferează cu programele naționale sau 

regionale de sprijinire a inovării; modificările propuse nu necesită armonizarea normelor 

naționale în statele membre. 

 cu privire la temeiul juridic: în conformitate cu art. 173 alin. (1), Uniunea contribuie 

la realizarea obiectivelor de competitivitate ale industriei Uniunii prin politicile și activitățile 

pe care le desfășoară în temeiul altor dispoziții din tratate. Parlamentul European și Consiliul 

pot decide cu privire la măsuri specifice de sprijinire a acțiunilor întreprinse în statele membre 

pentru a realiza competitivitatea industriei UE, excluzând orice armonizare a actelor cu putere 

de lege și a normelor administrative ale statelor membre. Această dispoziție nu constituie un 

temei pentru introducerea de către Uniune a unui act susceptibil să denatureze 

concurența sau să conțină dispoziții fiscale sau dispoziții referitoare la drepturile și la 

interesele lucrătorilor salariați. Temeiul juridic și forma actului juridic al UE propus nu 

suscită îngrijorare. 

Rețeaua tinerilor -  Rețele Universitare de cercetare (Young European: Research 

Universities Network - YERUN) a publicat, în luna septembrie 2019, răspunsul lor privind 

reformarea  EIT: 

 consideră că EIT poate să-și atingă scopul numai dacă va fi incluziv; 

 apreciază reformarea EIT pentru a consolida programele și instrumentele care sprijină 

inovarea, respectiv programul Orizont Europa sau fondurile structurale și de investiții 

europene, în contextul specializărilor inteligente ale statelor membre și ale regiunilor. 

Consultarea publică a relevat următoarele propuneri și constatări: 

 institutul trebuie să ia în considerare și să ofere sprijin pentru cercetare și inovare, 

inclusiv pentru inovarea deschisă a produselor și a proceselor provenind din centrele de 

formare profesională; rolul lor trebuie consolidat pentru a deveni agenți care susțin inovarea, 

în special inovația aplicată (Asociația europeană a autorităților regionale și locale pentru 

învățarea de-a lungul vieții) 

 centrele de formare reprezintă mediul ideal pentru asigurarea legăturii între cercetare 

și inovare (Asociația europeană a autorităților regionale și locale pentru învățarea de-a lungul 

vieții) 

  institutul și-ar putea îmbunătăți sprijinul pentru „economia albastră” (Reprezentanții 

sectorului construcțiilor navale) 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1585972&l=fr&t=D
http://orka.sejm.gov.pl/SUE8.nsf/Pliki-zal/1750.rtf/%24File/1750.rtf
https://www.yerun.eu/wp-content/uploads/2019/09/YERUN-Policy-response-on-the-EIT_9-Sept-2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330/feedback/F473129_ro?p_id=5695791
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330/feedback/F473129_ro?p_id=5695791
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330/feedback/F473129_ro?p_id=5695791
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330/feedback/F473129_ro?p_id=5695791
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330/feedback/F471572_ro?p_id=5695791
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330/feedback/F471572_ro?p_id=5695791
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IV. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ 

 

Nu există dispoziții naționale care să se refere în mod direct la documentul în cauză. 

În România, instituția integratoare a programului Orizont 2020 este Ministerul 

Cercetării si Inovării (MCI), Institutul European de Cercetare și Tehnologie fiind prezentat în 

cadrul programelor europene. 

 

Linkuri utile 

 

 Infografic EIT 

 Fact sheet Comisia Europeană  

 Fișa de informare PE privind COM (2019) 330  

 Fișa de informare PE privind COM(2019)331 

 Comunicatul de presă al Comisiei Europene (din 7 iunie 2018) privind Bugetul UE 

 Prioritățile Președinției române a Consiliului   

 Programul Președinției finlandeze a Consiliului 

 Avizul Comitetului economic și social european din 25 septembrie 2019 (SOC/622-

EESC-2019) privind „Digitalizare, inteligență artificială și echitate – Modalități de 

consolidare a UE în cursa mondială pentru viitoare competențe și educație, asigurând, 

în același timp, incluziunea socială”. 

 

 

 

                                                                                                                      Dana Honciuc 

27 septembrie 2019 

  

 

http://www.research.gov.ro/
http://www.research.gov.ro/
http://www.research.gov.ro/ro/categorie/3103/alte-activita-i
https://eit.europa.eu/sites/default/files/updated_eit_infographic_vertical_2019_0.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/11072019-eit-factsheet.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/0152(COD)
file:///C:/Users/ioana.vida/Downloads/•%09https:/oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do%3freference=2019/0151(COD)&l=en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
https://www.romania2019.eu/prioritati/
https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2019-01610-00-00-AC-TRA-RO.docx/content

