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 1. Numele și numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului 
nr. 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia 
pentru învățământ a fost sesizată cu Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă 
europeană de inovare. 
 2. Data sesizării: 20.09.2022 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 11.10.2022 
 4. Dezbateri în data:  04.10.2022 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- inovarea este esențială pentru a stimula competitivitatea Europei și a asigura sănătatea 
și bunăstarea cetățenilor săi. Inovarea modelează piețele, transformă economiile, stimulează 
schimbările radicale în ceea ce privește calitatea serviciilor publice și este indispensabilă 
pentru atingerea obiectivelor cuprinzătoare ale dublei tranziții verzi și digitale. Europa are 
unele dintre cele mai bune instituții de învățământ superior și organizații de cercetare din 
lume, iar contribuția lor vitală la agenda UE în materie de educație, cercetare și inovare 
continuă să fie consolidată prin inițiative precum noua strategie europeană pentru universități. 
Aceste instituții joacă deja un rol esențial în asigurarea fluxului de persoane calificate și de 
idei pentru inovare în domeniul tehnologiei profunde; 

- inovarea în domeniul tehnologiei profunde are potențialul de a stimula inovarea în 
întreaga economie și în întreaga societate, vizează soluții la principalele provocări societale, 
exploatând noile cunoștințe științifice și tehnologice bazate pe cele mai înalte standarde de 
etică și integritate. Aceasta are drept rezultat mai degrabă produse fizice decât servicii simple 
de software și, prin urmare, beneficiază adesea de parteneriate puternice cu industriile de vârf; 
  - Comunicarea enunță cinci inițiative emblematice, care subsumează 25 de acțiuni 
specifice: îmbunătățirea accesului întreprinderilor la finanțare; ameliorarea condițiilor privind 
inovarea (și încurajarea experimentării); accelerarea și consolidarea inovării în cadrul 
ecosistemelor europene de inovare și reducerea decalajului în materia inovării; promovarea, 
atragerea și păstrarea talentelor; ameliorarea instrumentelor de elaborare a politicilor; 
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 - obiectivul noii agende europene pentru inovare este stabilirea UE ca lider mondial al 
valului de inovare în domeniul tehnologiei profunde (deep tech), tehnologie bazată pe 
progrese și inovații științifice radicale, ce are ca rezultat produse fizice mai degrabă decât 
servicii simple de software; 
 - măsurile din această comunicare pot acționa în mod concertat pentru a valorifica 
punctele forte oferite de piața unică, o bază industrială și de talente puternică, instituții stabile 
și societăți democratice pentru a stimula inovarea în domeniul tehnologiei profunde în UE, a 
valorifica oportunitățile oferite de dubla tranziție și a dezvolta parteneriate globale durabile, 
răspunzând nevoii de autonomie strategică deschisă în viitor; 
   - inițiativa se axează: pe măsuri care vor accelera creșterea start-up-urilor de 
tehnologie profundă în UE; pe facilitarea inovării prin îmbunătățirea condițiilor-cadru, 
inclusiv prin abordări experimentale ale reglementării, prin așa-numitele spații de testare în 
materie de reglementare, precum și prin bancuri de încercare, laboratoare vii și achiziții 
publice în domeniul inovării; pe intensificarea eforturilor UE prin activități care vor asigura 
dezvoltarea și fluxul de talente esențiale în domeniul tehnologiei profunde în interiorul UE și 
către UE; pe dezvoltarea și utilizarea unor seturi de date solide și comparabile și a unei 
taxonomii comune a datelor care să poată sta la baza politicilor de la toate nivelurile din 
întreaga UE, precum și pe sprijinul politic pentru statele membre; 

- înființarea Consiliului European pentru Inovare (CEI) va permite celor mai 
promițătoare start-up-uri de tehnologie profundă din Europa să obțină sprijin suplimentar 
pentru a-și extinde inovațiile radicale printr-o combinație unică de granturi publice și investiții 
de „capital răbdător” prin intermediul Fondului CEI. Comisia va sprijini crearea Incubatorului 
GovTech în 2023, un acord pentru colaborarea transfrontalieră între agențiile de digitalizare, 
în vederea implementării unor soluții inovatoare de guvernare digitală prin intermediul 
programului Europa digitală. Comisia va înființa „Innospace”, o platformă deschisă bazată pe 
IA, pentru a sprijini circulația ideilor și accesul la rezultatele cercetării, a evidenția cererea și 
oferta de soluții inovatoare și a conecta părțile interesate în vederea facilitării colaborării; 

- cadrul revizuit privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) 
va include, după adoptare, o nouă normă care să permită statelor membre să acorde ajutoare 
pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de testare și experimentare; 
 - infrastructurile de cercetare și tehnologie contribuie la atragerea celor mai buni 
cercetători, ingineri, tehnicieni și studenți și au capacitatea de a susține ecosistemele de 
inovare regionale;  
 - Comisia va continua să sprijine colaborarea statelor membre în ceea ce privește 
continuarea proiectelor transfrontaliere importante de interes european comun (PIIEC) în 
temeiul cadrului privind ajutoarele de stat, pentru a permite investiții la scară largă în sprijinul 
inovațiilor radicale în sectoare-cheie și pentru a depăși disfuncționalitățile pieței în întreaga 
UE, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate;  

- disparitățile regionale în ceea ce privește performanțele în materie de cercetare și 
inovare rămân importante la nivelul UE, iar acest decalaj a crescut, fiind reflectat de 
încetinirea creșterii economice, în conectivitate limitată și în reducerea veniturilor, alături de 
creșterea inegalității, slăbește performanța ecosistemului de inovare al UE în ansamblu și 
împiedică coeziunea în întreaga UE; 
  - inovarea depinde de cultivarea, atragerea și păstrarea cu succes a persoanelor 
talentate, precum și de o gamă variată de competențe. Educația de înaltă calitate și condițiile 
de muncă atractive sunt esențiale pentru atragerea și asigurarea unui flux de persoane cu înaltă 
calificare și talentate, care pot contribui la realizarea unor priorități politice mai ample, 
inclusiv dubla tranziție și un avantaj competitiv în lanțurile valorice strategice;  
 - cele mai inovatoare și mai întreprinzătoare instituții de învățământ superior sunt 
concentrate în principalele orașe, ceea ce duce la o disparitate între nevoile economiei și 
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disponibilitatea talentelor, iar regiunile care au potențialul de a dezvolta tehnologii esențiale 
pentru tranziția verde sunt adesea la distanță față de cele cu industrii aflate în tranziție, precum 
extracția cărbunelui. Colaborarea dintre universități și industrie, alături de cea cu 
infrastructurile de cercetare și tehnologice, reprezintă un traseu esențial pentru producerea, 
valorificarea și difuzarea de noi cunoștințe. Infrastructurile de învățământ superior, de 
cercetare și tehnologie și instituțiile de formare, în special în regiunile mai puțin inovatoare, 
nu dispun în prezent de stimulentele, experiența și resursele necesare pentru a colabora mai 
eficient cu partenerii regionali și internaționali din industrie. Întreprinderile în curs de 
extindere, alături de alți reprezentanți ai industriei, vor influența programele de învățământ și 
se vor asigura că acestea răspund nevoilor în schimbare de pe piața forței de muncă în 
domeniile tehnologice respective; 
 - Comisia va oferi sprijin suplimentar în materie de formare instituțiilor de învățământ 
superior, inclusiv alianțelor universităților europene, întreprinderilor și centrelor de cercetare 
și inovare, prin intermediul programului Europa digitală, ce va include formarea de specialiști 
în domenii precum știința datelor, IA, securitatea cibernetică și tehnologii cuantice, pentru a 
sprijini implementarea viitoare a unor astfel de tehnologii în toate sectoarele economice. Se va 
institui și un cadru de învățare și revizuire reciprocă pentru o comunitate de politici și practici 
inovatoare, care va reuni instituțiile de învățământ superior, inclusiv noua rețea europeană de 
instituții de învățământ superior inovatoare, funcționarii publici și principalele părți interesate, 
pentru a stimula adoptarea de politici și practici care consolidează contribuția la inovare a 
instituțiilor de învățământ superior în comunitățile pe care le deservesc. 
 - începând din 2023, alianțele Erasmus+ pentru inovare vor sprijini dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale, cu un accent deosebit pe competențele din domeniul 
tehnologiei profunde, completând dezvoltarea incubatoarelor în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior, în strânsă cooperare cu sectorul antreprenorial, pentru a ajuta studenții 
antreprenori să își transforme ideile în afaceri, astfel cum s-a prevăzut în strategia europeană 
pentru universități; 
 Europa poate fi un lider mondial în valul actual de inovare în domeniul tehnologiei 
profunde, prin depunerea unui efort concertat care să mobilizeze talentele, activele intelectuale 
și capacitățile sale industriale diverse; 

Potrivit statisticilor europene privind inovarea din anul 2022, România este calificată 
drept „inovator emergent”, performanța sa plasându-se la 32,6 % din media UE, sub media 
inovatorilor emergenți (50 %). Performanța a cunoscut o creștere de 0,2 %, mai redusă decât 
cea a UE (9,9 %). La 24 mai 2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat în 
dezbatere publică Planul național cercetare dezvoltare inovare 2022-2027, iar la 20 iulie 2022 
a fost aprobată Strategia națională de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027, 
prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022. 
 
 În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei pentru învățământ au hotărât întocmirea prezentului proiect de opinie favorabil 
Comunicării.  
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