
PARLAMENTUL ROMANIEI 

C A M E R A  D E P U T A T I L O R  
'  

H O T  A R A. R E  
privind adoptarea opiniei referitoare la 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind 
Institutul European de Inovare �i Tehnologie (reformare) 

COM(2019)331 

In temeiul prevederilor art. 67 si ale art. 148 din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii 
nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament si Guvem in domeniul afacerilor europene si ale 
art. · 160 - 185 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor 
nr. 8/1994, republicat, 

Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare. 

Articol unic. - Luand in considerare opinia nr. 4c-22/307 adoptata de Comisia pentru afaceri 
europene, in sedinta din 22 octombrie 2019, Camera Deputatilor: 

1 .  Sustine Propunerea de reformare a Regulamentului Parlamentului European si Consiliului 
privind Institutul European de Inovare si Tehnologie (EIT). 

_ }. Recomanda cc1_ utilizarea indicatorilor pe11� __ m�nit�rizarea _ r�surselor,_ �e�ultatel?r si 
impactului EIT sa se limiteze la ceea ce este elocvent si sa fie insotiti de descrieri care sa explice 
semnificatia valorilor si sa completeze informatiile fumizate; recomanda analiza periodica a sistemului 
de indicatori pentru a identifica cele mai potrivite modalitati de a obtine evaluari succinte si pe 
intelesul cetatenilor. 

3.  Subliniaza necesitatea de a interpreta criteriul excelentei in fundamentarea deciziei de a 
sprijini formarea unor retele strategice durabile in procesul inovarii, intr-un mod care sa permita 
includerea entitatilor cu activitate in domeniul tehnologiilor emergente sau disruptive; riscurile 
inerente inceputului nu ar trebui sa afecteze negativ evaluarea dupa criteriul excelentei. 

4. Propune analizarea posibilitatilor de a se largi sfera de aplicare a accesului deschis la 
rezultatele stiintifice si de a se utiliza gratuit si public datele rezultate din activitatea Comunitatilor de 
cunoastere si inovare, acolo unde este posibil. 

5 .  Considera necesar ca evaluarea modului in care EIT i�i indeplineste rolul si evaluarea 
activitatii Comunitatilor de cunoastere �i inovare sa includa impactul asupra pietei unice si a liberei 
concurente. 
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6. Sustine urmarirea consecventa a obiectivelor EIT din domeniul educatiei, promovarea si 
dezvoltarea competentelor legate de inovare, in toate domeniile, in special in sectoarele avansate ale 
tehnologiei informatiei (IT), precum si in sectoarele din afara acesteia (non-IT), ale inteligentei 
artificiale (IA), ale ingineriei, creativitatii si stiintelor educatiei. 

Aceasta hotardre a Jost adoptata de catre Camera Deputatilor in sedinta 
din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 a/in. (2) din Constitutia Romdniei, 
republ icata. 

PRE�ED TELE 

CAMEREI PUTATILOR 

Ion - 

B ucuresti, 2 7 noiembrie 2019 
Nr. 5G. 
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