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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat în 2008 printr-un 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului, având obiectivul de a contribui la o 
creștere economică durabilă și la o competitivitate sustenabilă. Obiectivul se realizează prin 
consolidarea capacității de inovare a UE și a statelor sale membre. Prin urmare, EIT urmărește 
să favorizeze integrarea triunghiului cunoașterii compus din învățământul superior, cercetare 
și inovare, în principal prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI-uri).

Propunerea Comisiei referitoare la un regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a EIT propune o serie de 
modificări. 

Modificările urmăresc să trateze chestiunile prezentate în cursul unei consultări cu privire la 
rolul și funcționarea EIT și, de asemenea, să ia în considerare noua Agendă strategică de 
inovare pentru EIT propusă pentru perioada 2014-2020.

Raportoarea salută și sprijină pe deplin intenția Comisiei de a conferi EIT un rol distinctiv în 
punerea în aplicare a programului Orizont 2020. Rolul se va concentra asupra intensificării 
sinergiilor între comunitățile din domeniile academic, al cercetării și al afacerilor și va atrage 
în sfera sa o gamă largă de părți interesate.

Cu toate acestea, raportoarea consideră că trebuie depuse mai multe eforturi pentru 
sensibilizarea cu privire la rolul și existența EIT. 

EIT ar trebui, în schimb, să încurajeze în continuare instituțiile de învățământ superior, 
componente ale CCI, să împărtășească din cele mai bune practici ale lor referitoare la toate 
aspectele de interes comun care pot și, în mod inevitabil, vor apărea în cursul anilor următori. 
Aceste chestiuni pot include recunoașterea reciprocă a diplomelor, procesele de acreditare 
comună a titlurilor și diplomelor, metodele de predare și alte chestiuni similare.

Propunerea privind includerea de noi cursuri de formare profesională în activitățile 
educaționale ale CCI nu ar trebui să depășească, pentru moment, cadrul învățământului 
postuniversitar.

Raportoarea sprijină, de asemenea, planurile de eficientizare a structurilor de guvernanță și 
administrație ale EIT și de clarificare suplimentară a sarcinilor care le revin.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele privind gestionarea drepturilor 
de proprietate intelectuală sunt definite în 
normele de participare.

(4) Normele privind gestionarea drepturilor 
de proprietate intelectuală sunt definite în 
normele de participare. Cu toate acestea, 
EIT ar trebui să joace un rol inovator în 
dezvoltarea de instrumente pentru a 
gestiona drepturile de proprietate 
intelectuală care promovează 
transparența și schimburile, pentru a 
permite actorilor publici și privați (în 
special întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-uri)) să se implice în cercetare și să 
profite de invenții.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) EIT ar trebui să continue să 
încurajeze recunoașterea de către statele 
membre a titlurilor și diplomelor eliberate 
de EIT care poartă marca sa de excelență.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) EIT ar trebui să promoveze abordări 
multidisciplinare în ceea ce privește 
inovarea, inclusiv dezvoltarea de soluții 
non-tehnologice, abordări 
organizaționale, noi modele de afaceri, 
cercetarea deschisă și alte abordări bazate 
pe colaborare.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui 
să fie simplificată. Funcționarea consiliului 
de conducere al EIT ar trebui să fie 
eficientizată, iar rolurile și sarcinile 
consiliului de conducere și ale directorului 
ar trebui să fie mai bine clarificate. 

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui 
să fie simplificată și ar trebui să reflecte 
cele trei dimensiuni ale triunghiului 
cunoașterii. Funcționarea consiliului de 
conducere al EIT ar trebui să fie 
eficientizată, iar rolurile și sarcinile 
consiliului de conducere și ale directorului 
și ale comitetului executiv ar trebui să fie 
mai bine clarificate. 

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) CCI-urile ar trebui să lărgească 
activitățile lor cu scop educativ, oferind 
cursuri de formare profesională.

(10) CCI-urile ar trebui să lărgească 
activitățile lor cu scop educativ, oferind 
cursuri de formare profesională studenților 
din instituțiile postuniversitare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cooperarea între Comisie și EIT cu 
privire la organizarea monitorizării și 
evaluării CCIurilor este necesară pentru a 
se asigura coerența cu sistemul general de 
monitorizare și evaluare la nivel UE.

(11) Cooperarea între Comisie și EIT cu 
privire la organizarea monitorizării și 
evaluării CCI-urilor este necesară pentru a 
se asigura coerența cu sistemul general de 
monitorizare și evaluare la nivel UE. În 
mod concret, ar trebui clarificate 
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principiile de monitorizare a CCI-urilor și 
a EIT.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

„instituție de învățământ superior” 
înseamnă o instituție în sensul articolului 2 
din Decizia (CE) nr. XXX/20XX a 
Parlamentului European și a Consiliului de 
înființare a programului „Erasmus pentru 
toți”.

„instituție de învățământ superior” 
înseamnă o instituție în sensul articolului 2 
din Regulamentul (CE) nr. XXX/20XX al 
Parlamentului European și al Consiliului de 
înființare a programului „Erasmus pentru 
toți”.

Amendamentul  8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) «Forumul părților interesate» 
înseamnă o reuniune deschisă 
reprezentanților autorităților naționale și 
regionale, intereselor organizate și 
entităților individuale din mediul de 
afaceri, învățământul superior și cercetare, 
grupurilor de organizații înrudite, precum 
și altor părți interesate din triunghiul 
cunoașterii”.

(10) „«Forumul părților interesate» 
înseamnă o platformă deschisă 
reprezentanților autorităților naționale și 
regionale, intereselor organizate și 
entităților individuale din mediul de 
afaceri, învățământul superior, cercetare, 
organizațiilor societății civile și grupurilor 
de organizații înrudite, precum și altor părți 
interesate din triunghiul cunoașterii”.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o 
creștere economică europeană durabilă și la 
o competitivitate sustenabilă, prin 
consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii. EIT 
realizează aceasta prin promovarea și 
integrarea învățământului superior, a 
cercetării și a inovării la cele mai înalte 
standarde.

Misiunea EIT este de a contribui la o 
creștere economică europeană durabilă și la 
o competitivitate sustenabilă, prin 
consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii. Aceasta se va 
realiza prin sinergii, cooperare și integrarea 
învățământului superior, a activităților de 
cercetare și a inovării la cele mai înalte 
standarde.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2). Comisia numește observatori 
reprezentând cele trei dimensiuni ale 
triunghiului cunoașterii pentru a 
participa la ședințele consiliului de 
conducere.”

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, 
forumul părților interesate pentru a informa 
despre activitățile EIT, experiența sa, 
bunele practici și contribuția la inovarea, 
cercetarea și politicile și obiectivele 

(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, 
forumul părților interesate pentru a informa 
despre activitățile EIT, experiența sa, 
bunele practici și contribuția la inovarea, 
cercetarea și politicile și obiectivele 
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învățământului de la nivelul Uniunii.
Părțile interesate sunt invitate să își 
exprime punctele de vedere.

învățământului de la nivelul Uniunii. Toate
părțile interesate sunt invitate să își 
exprime punctele de vedere.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) EIT lansează selectarea și desemnarea 
CCI-urilor, în conformitate cu domeniile 
prioritare și cu calendarul definit în ASI.”

(1a) EIT lansează selectarea CCI-urilor și
desemnează atâtea CCI-uri câte sunt 
fiabile din punct de vedere financiar, pe 
baza calității acestora și cu condiția să 
îndeplinească criteriile minime de selecție 
și de acordare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera a a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (2), litera (g) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(g) pregătirea pentru a interacționa cu 
alte organizații și rețele din afara CCI, 
în scopul de a face schimb de cele mai 
bune practici și de excelență, inclusiv cu 
regiunile mai puțin performante.”

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Condiția minimă pentru a înființa o CCI 
este participarea a cel puțin trei organizații 
partenere, având sediul în cel puțin trei 
state membre diferite. Toate aceste 
organizații partenere trebuie să fie 
independente una de cealaltă, în sensul 
articolului 7 din normele de participare”.

(3) Condiția minimă pentru a înființa o CCI 
este participarea a cel puțin trei organizații 
partenere, având sediul în cel puțin trei 
state membre diferite. Atunci când una 
dintre organizațiile partenere este o 
grupare europeană de cooperare 
teritorială (GECT), EIT prevede dispoziții 
specifice care iau în considerarea 
caracterul internațional al GECT. Toate 
aceste organizații partenere trebuie să fie 
independente una de cealaltă, în sensul 
articolului 7 din normele de participare;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 8 alineatul (2), se adaugă 
următoarea literă:
„(ba) să difuzeze cele mai bune practici cu 
privire la chestiunile de interes comun, 
precum recunoașterea reciprocă a 
calificărilor și metodele de predare 
eficiente”.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un raport anual, până la data de 30 iunie 
a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile 
realizate de EIT și de CCI-uri în cursul 
anului calendaristic anterior și evaluează 

(b) un raport anual care trebuie publicat
până la data de 30 iunie a fiecărui an.
Raportul prezintă activitățile realizate de 
EIT și de CCI-uri în cursul anului 
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rezultatele în raport cu obiectivele, 
indicatorii și calendarul stabilite, riscurile 
asociate activităților desfășurate, utilizarea 
resurselor și funcționarea generală a EIT.

calendaristic anterior și evaluează 
rezultatele în raport cu obiectivele, 
indicatorii și calendarul stabilite, riscurile 
asociate activităților desfășurate, utilizarea 
resurselor și funcționarea generală a EIT.
În fiecare an, directorul EIT prezintă 
raportul anual comisiilor competente ale 
Parlamentului European.
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