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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) foi criado em 2008 por um regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho, com o objetivo de contribuir para o crescimento 
económico sustentável e a competitividade. Este objetivo deve ser cumprido através do 
reforço da capacidade de inovação da UE e dos Estados-Membros. Por este motivo, o EIT 
tem por objetivo promover a integração do triângulo do conhecimento que é formado pelo 
ensino superior, a investigação e a inovação, principalmente através das suas Comunidades de 
Conhecimento e Inovação (CCI).

A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 294/2008, que estabelece o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia, propõe um conjunto de alterações.

As alterações propostas visam dar uma solução às questões que foram suscitadas durante uma 
consulta sobre o papel e o funcionamento do EIT, e têm também em conta o novo Programa 
Estratégico de Inovação do EIT para o período 2014-2020.

A relatora de parecer congratula-se e apoia inteiramente a intenção da Comissão de atribuir ao 
EIT um papel distintivo na execução do programa Horizonte 2020. Este papel privilegiará um 
aprofundamento das sinergias entre o mundo universitário, o mundo da investigação e o 
mundo das empresas, e chamará para a sua esfera uma vasta gama de intervenientes.

Todavia, a relatora de parecer considera que é necessário investir mais no esforço com vista à 
sensibilização para o papel e a existência do EIT.

O EIT, pela sua parte, deverá encorajar mais as instituições do ensino superior, que estão 
integradas nas CCI, a compartilhar as boas práticas sobre as eventuais questões comuns que 
lhes surjam, como inevitavelmente surgirão, no decurso dos próximos anos. Essas questões 
podem incluir o reconhecimento mútuo das qualificações, processos comuns de acreditação 
de graus académicos e diplomas, práticas pedagógicas e outros temas desta natureza.

A proposta de inclusão de novos cursos de formação profissional nas atividades pedagógicas 
das CCI não deverá, por enquanto, extravasar o quadro do ensino pós-graduado.

A relatora de parecer apoia também os planos relativos à racionalização das estruturas de 
governação e administração do EIT e à clarificação das respetivas funções.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras relativas à gestão dos direitos 
de propriedade intelectual são definidas nas 
regras de participação.

(4) As regras relativas à gestão dos direitos 
de propriedade intelectual são definidas nas 
regras de participação. No entanto, o EIT 
deveria desempenhar um papel inovador 
no desenvolvimento de instrumentos de 
gestão dos direitos de propriedade 
intelectual, que favoreçam a 
transparência e os intercâmbios, a fim de 
permitir tanto aos atores públicos como 
aos privados (e nomeadamente às 
pequenas e médias empresas (PME)) a 
participação na investigação e na 
exploração das invenções.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O EIT deverá promover mais o 
reconhecimento dos graus académicos e 
diplomas do EIT, com o seu selo de 
excelência, pelos Estados-Membros.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) O EIT deve promover abordagens 
multidisciplinares à inovação, incluindo o 
desenvolvimento de soluções não 
tecnológicas, abordagens organizativas, 
novos modelos empresariais, investigação 
aberta e outras abordagens concertadas.



AD\912344PT.doc 5/11 PE489.609v03-00

PT

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A composição dos órgãos do EIT deve 
ser simplificada. O funcionamento do 
Conselho Diretivo do EIT deverá ser 
racionalizado, devendo as funções e tarefas 
respetivas do Conselho Diretivo e do 
Diretor ser objeto de uma maior 
clarificação. 

(8) A composição dos órgãos do EIT deve 
ser simplificada e refletir as três 
dimensões do triângulo do conhecimento. 
O funcionamento do Conselho Diretivo do 
EIT deverá ser racionalizado, devendo as 
funções e tarefas respetivas do Conselho 
Diretivo, do Diretor e do Comité Executivo
ser objeto de uma maior clarificação. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) As CCI deverão alargar as suas 
atividades de ensino, propondo cursos de 
formação profissional.

(10) As CCI deverão alargar as suas 
atividades de ensino, propondo cursos de 
formação profissional destinados a 
estudantes pós-graduados.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A cooperação sobre a organização do 
acompanhamento e das avaliações das CCI 
entre a Comissão e o EIT é indispensável 
para assegurar a coerência com o sistema 
geral de acompanhamento e avaliação à 
escala da UE.

(11) A cooperação sobre a organização do 
acompanhamento e das avaliações das CCI 
entre a Comissão e o EIT é indispensável 
para assegurar a coerência com o sistema 
geral de acompanhamento e avaliação à 
escala da UE. Em particular, devem ser 
esclarecidos os princípios para o 
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acompanhamento das CCI e do EIT.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.° 7 

Texto da Comissão Alteração

«Estabelecimento de ensino superior», uma 
instituição na aceção do artigo 2.º da 
Decisão (CE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o programa «Erasmus para 
todos».

«Estabelecimento de ensino superior», uma 
instituição na aceção do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º XXX/20XX do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o programa «Erasmus para 
todos».

Alteração8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.° 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Fórum das partes interessadas», uma 
reunião aberta aos representantes de 
autoridades nacionais e regionais, de 
interesses organizados e personalidades de 
empresas, do ensino superior e da 
investigação, organizações de clusters, 
assim como outras partes interessadas de 
todo o triângulo do conhecimento.

10. «Fórum das partes interessadas», uma 
plataforma aberta aos representantes de 
autoridades nacionais e regionais, de 
interesses organizados e personalidades de 
empresas, do ensino superior, da 
investigação, das organizações da 
sociedade civil e das organizações de 
clusters, assim como outras partes 
interessadas de todo o triângulo do 
conhecimento.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O EIT tem por missão contribuir para o 
crescimento económico sustentável e para 
a competitividade na Europa, reforçando as 
capacidades de inovação dos 
Estados-Membros e da União. Para tal,
deve promover e integrar atividades de 
ensino superior, de investigação e de
inovação segundo os padrões mais 
exigentes.

O EIT tem por missão contribuir para o 
crescimento económico sustentável e para 
a competitividade na Europa, reforçando as 
capacidades de inovação dos 
Estados-Membros e da União. Esta missão 
será cumprida através de sinergias, 
cooperação e integração do ensino 
superior, das atividades de investigação e 
da inovação nos padrões mais exigentes.

Alteração10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 4 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 4.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
"2. A Comissão nomeará observadores 
representantes das três dimensões do 
triângulo do conhecimento para 
participarem nas reuniões do Conselho 
Diretivo."

Alteração11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – n.° 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Convoca, pelo menos uma vez por ano, 
o Fórum das partes interessadas para dar 
conta das atividades do EIT, das suas 
experiências, boas práticas e da 
contribuição para as políticas e objetivos. 

(j) Convoca, pelo menos uma vez por ano, 
o Fórum das partes interessadas para dar 
conta das atividades do EIT, das suas 
experiências, boas práticas e da 
contribuição para as políticas e objetivos 
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da União em matéria de inovação, de 
investigação e de educação. As partes 
interessadas devem ser convidadas a 
expressar os seus pontos de vista.

da União em matéria de inovação, de 
investigação e de educação. Todas as 
partes interessadas devem ser convidadas a 
expressar os seus pontos de vista.

Alteração12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.° 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. O EIT deve lançar a seleção e a 
designação de CCI em função dos 
domínios prioritários e do calendário 
definidos no PEI.

1-A. O EIT deve lançar a seleção de CCI e 
designar tantas CCI quantas forem 
possíveis em termos financeiros, com base 
na sua qualidade e desde que cumpram os 
critérios mínimos de seleção e concessão.

Alteração13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.° 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) No n.º 2, a alínea g) passa a ter a 
seguinte redação:
"(g) Disponibilidade para interagir com 
outras organizações e redes fora da CCI 
com o objetivo de partilhar boas práticas e 
fatores de excelência, inclusivamente com 
regiões com um desempenho mais 
moderado."

Alteração14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A condição mínima para formar uma 
CCI é a participação de pelo menos três 
organizações parceiras estabelecidas em 
pelo menos três Estados-Membros 
diferentes. Todas estas organizações 
parceiras devem ser independentes entre si 
na aceção do artigo 7.° das regras de 
participação.

3. A condição mínima para formar uma 
CCI é a participação de pelo menos três 
organizações parceiras estabelecidas em 
pelo menos três Estados-Membros 
diferentes. No caso de uma das 
organizações parceiras ser um 
Agrupamento Europeu de Cooperação 
Territorial (AECT), o EIT estabelece 
disposições especiais que tenham em 
conta o caráter internacional do AECT. 
Todas estas organizações parceiras devem 
ser independentes entre si na aceção do 
artigo 7.° das regras de participação.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 8 – n.° 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Ao artigo 8.º, n.º 2, é aditada a 
seguinte alínea:
“(B-A) Difundirem as boas práticas sobre 
questões comuns, como o reconhecimento 
mútuo das qualificações e as práticas 
pedagógicas eficazes.”

Alteração16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 15 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um relatório anual de atividades, até 30 
de junho de cada ano. O relatório deve 
especificar as atividades desenvolvidas 
pelo EIT e pelas CCI no ano civil anterior e 

(b) Um relatório anual de atividades a 
divulgar até 30 de junho de cada ano. O 
relatório deve especificar as atividades 
desenvolvidas pelo EIT e pelas CCI no ano 
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avaliar os seus resultados relativamente aos 
objetivos, aos indicadores e calendário 
fixados, aos riscos associados às atividades 
realizadas, à utilização dos recursos e ao 
funcionamento geral do EIT.

civil anterior e avaliar os seus resultados 
relativamente aos objetivos, aos 
indicadores e calendário fixados, aos riscos 
associados às atividades realizadas, à 
utilização dos recursos e ao funcionamento 
geral do EIT. Todos os anos, o diretor do 
EIT apresenta o relatório anual às 
comissões competentes do Parlamento 
Europeu.
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