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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei privind Agenda strategică de inovare (ASI) a Institutului European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) reprezintă un document de politică în care sunt schițate 
prioritățile EIT pentru perioada 2014-2020.

Raportoarea pentru aviz salută propunerea și sprijină angajamentul de a implica intensiv 
instituțiile de învățământ superior în dezvoltarea EIT.

Raportoarea pentru aviz subliniază următoarele aspecte:

 Termenul de un an pentru implementarea programului de masterat în cele trei comunități 
de cunoaștere și inovare („CCI-uri”) este prea scurt pentru realizarea unei evaluări 
efective, lăsând astfel o marjă practic redusă pentru o apreciere obiectivă;

 În cadrul AIS, printre cele trei aspecte fundamentale - cunoaștere, cercetare și inovare -
învățământul superior pare oarecum lăsat în urmă. Totuși, în cadrul a ceea ce deseori este 
cunoscut sub denumirea de „triunghi al cunoașterii”, învățământul superior va constitui 
probabil baza. Prin urmare, CCI-urile sunt încurajate să se asigure că programele lor de 
masterat și doctorat beneficiază de o finanțare adecvată.

 În AIS, științele sociale și umaniste nu sunt evidențiate în funcție de adevărata lor valoare 
adăugată. Prin urmare, este esențial să se sublinieze rolul lor actual și viitor în cercetare și 
educație și să se recunoască contribuția pe care o pot aduce la crearea unor domenii de 
cercetare noi și inovatoare bazate pe concepte interdisciplinare.

Raportoarea dorește să se asigure că:

1. Universitățile vor cunoaște mai bine existența și rolul EIT, astfel încât să crească numărul 
acelora dintre ele care încearcă să se implice în CCI-uri.

2. Programele postuniversitare ale CCI-urilor vor atrage un număr mai mare de studenți 
eminenți. EIT va fi mai vizibil în rândul studenților. EIT ar trebui să-și asume rolul unui 
centru principal de atragere a tinerilor talentați, care să contribuie la asigurarea unei 
creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, pentru viitorul Europei. În acest 
context, ar trebui lansate campanii de informare care să recurgă la toate mijloacele și 
nivelurile de comunicare și prin care să se asigure că atât universitățile, cât și studenții 
dispun de informații suficiente cu privire la EIT și la CCI-uri.

3. Se vor crea garanții pentru a se evita dubla finanțare (75% din fonduri provin din fonduri 
private, publice și regionale, inclusiv din alte programe europene și din fondurile politicii 
de coeziune). Ar trebui să se evite orice reducere a fondurilor altor programe educaționale.

4. Se va asigura complementaritatea dintre EIT și programele educaționale și de cercetare 
existente.

5. Valabilitatea academică a certificatelor de absolvire și a diplomelor acordate cu eticheta 
EIT va fi garantată. Eticheta EIT ar trebui să fie o etichetă de calitate superioară și, prin 
urmare, tuturor certificatelor de absolvire cu eticheta EIT ar trebui să li se aplice criterii de 
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înaltă calitate (adică, în conformitate cu procesul de la Bologna, antreprenoriat, permițând 
o mobilitate sectorială directă între mediul academic și sectoarele industriale), pentru a 
proteja reputația mondială a universităților europene și a EIT.

6. Va fi promovată transmiterea celor mai bune practici prin intermediul EID în țările 
neimplicate încă în CCI-urile existente.

7. Statele membre care încă nu fac parte din CCI-uri au șanse egale de a se implica, 
aplicându-se întotdeauna criteriul excelenței, precum și principiul subsidiarității.

8. Consiliul de conducere al EIT va fi asistat de un comitet de experți universitari, al cărui 
rol va fi de a supraveghea conținutul programelor, respectarea criteriilor de calitate ale 
acestora și aspectele lor sociale și culturale.

9. Cele două cicluri tematice noi propuse de Comisie pentru 2014 și 2018 - care, din păcate, 
demonstrează o concepție unilaterală asupra viitorului cercetării și inovării - ar trebui 
revăzute.

10. Aspectul social va fi un criteriu fundamental în cadrul CCI-urilor și va fi mai vizibil în 
toate provocările societale. 

11. EIT identifică proceduri comune de acreditare a diplomelor și certificatelor de absolvire la 
nivel european.

Concluziile raportoarei

1. Studenții universitari care au avut rezultate excelente vor avea ocazia de a întreprinde 
cercetări postuniversitare și de doctorat în mai multe universități din cadrul CCI. Astfel, 
aceștia vor beneficia de cooperarea dintre universități, centrele de cercetare și 
întreprinderi.

2. Universitățile care participă în cadrul CCI-urilor sunt încurajate să elaboreze programe 
curriculare care, pe lângă cunoaștere, cercetare și antreprenoriat, vor asigura o formare de 
înaltă calitate ca mijloc de realizare a inovării.

3. Universitățile își vor menține libertatea academică în ceea ce privește cunoașterea și 
cercetarea și, încercând să găsească corelații cu interesele de afaceri, vor avea grijă să își 
protejeze programele curriculare proprii.

4. Ar trebui acordată o atenție deosebită și rolului științelor umane în învățământul superior, 
întrucât acestea contribuie în mod semnificativ nu doar la viața economică, ci și la 
promovarea culturii și patrimoniului european. În acest context, științele umane nu trebuie 
pierdute din vedere la selectarea domeniilor tematice pentru viitoarele CCI-uri.

EIT oferă o schimbare de paradigmă în triunghiul cunoașterii, atât în rândul universităților, 
cât și în rândul sectoarelor industriale, din perspectiva liderilor, a cadrelor didactice și a 
persoanelor în formare continuă, și, ca atare, poate constitui un element important pentru 
dezvoltarea unei forțe de muncă europene extrem de bine calificate.



AD\912360RO.doc 5/32 PE489.612v02-00

RO

AMENDAMENTELE

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

Amendamentul1

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Motivele pentru aducerea cercetării, 
educației și inovării în centrul atenției sunt 
clare. În contextul unei concurențe globale
aflată în continuă creștere și al confruntării 
cu provocarea demografică din interior, 
creșterea economică și noile locuri de 
muncă ale Europei vor proveni din ce în ce 
mai mult din descoperiri inovatoare în 
domeniul produselor, serviciilor și 
modelelor de afaceri, precum și din 
capacitatea sa de cultivare, atragere și 
păstrare a talentelor. Deși există povești de 
succes individuale în întreaga Europă, 
statele membre ale UE sunt în medie mai 
puțin performante în comparație cu liderii 
inovării la nivel mondial. În plus, UE se 
confruntă cu o concurență sporită în ceea 
ce privește atragerea de talente din partea 
noilor centre de excelență din economiile 
emergente.

Motivele pentru aducerea cercetării, 
educației și inovării în centrul atenției sunt
clare. În contextul unei economii a 
cunoașterii și al unei concurențe globale
aflate în continuă creștere și al confruntării 
cu provocarea demografică din interior, 
creșterea economică și noile locuri de 
muncă ale Europei vor proveni din ce în ce 
mai mult din descoperiri inovatoare în 
domeniul produselor, serviciilor și 
modelelor de afaceri, precum și din 
capacitatea sa de cultivare, atragere și 
păstrare a talentelor, permițându-le 
totodată cetățenilor europeni nu numai să 
beneficieze de aceste inovații, ci să 
contribuie, în special prin intermediul 
noilor tehnologii, la apariția acestora.
Deși există povești de succes individuale în 
întreaga Europă, statele membre sunt, în 
medie, mai puțin performante în 
comparație cu liderii inovării la nivel 
mondial. În plus, Uniunea se confruntă cu 
o concurență sporită în ceea ce privește 
atragerea de talente din partea noilor centre 
de excelență din economiile emergente.

Amendamentul2

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1.1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, este necesară o schimbare 
autentică a sistemelor de inovare și a 
paradigmelor noastre. Deși excelența în 
învățământul superior, cercetare și inovare 
există în mod clar în întreaga UE, ea 
rămâne în continuare prea adesea 
fragmentată. Europa trebuie să depășească 
această lipsă de cooperare strategică între 
țări, sectoare și discipline. Mai mult, 
Europa trebuie să adopte o adevărată 
cultură antreprenorială, care este esențială 
pentru valorificarea cercetării și inovării, 
pentru crearea de întreprinderi noi și 
introducerea efectivă pe piață a inovărilor 
în sectoare cu un puternic potențial de 
creștere. Europa trebuie să promoveze rolul 
instituțiilor de învățământ superior ca 
motoare ale inovării, deoarece talentele 
trebuie să fie dotate cu competențele, 
cunoștințele și atitudinile necesare pentru 
stimularea inovării.

Prin urmare, este necesară o schimbare 
autentică a sistemelor și a paradigmelor 
noastre de inovare, pentru care este nevoie 
să se adopte principii și practici noi bazate 
în special pe o cercetare deschisă și 
integratoare, pe instituirea unor 
instrumente de gestionare a drepturilor de 
proprietate intelectuală care să favorizeze 
transparența și schimburile, precum și 
crearea de noi instrumente de finanțare 
care să asigure că eforturile de cercetare 
se axează cu prioritate și eficacitate pe 
principalele preocupări de interes public.
Deși excelența în învățământul superior, 
cercetare și inovare există în mod clar în 
întreaga UE, ea rămâne în continuare prea 
adesea fragmentată. Europa trebuie să 
depășească această lipsă de cooperare 
strategică între țări, sectoare și discipline.
Mai mult, Europa trebuie să adopte o 
adevărată cultură antreprenorială, care este 
esențială pentru valorificarea cercetării și 
inovării, pentru crearea de întreprinderi noi 
și introducerea efectivă pe piață a 
inovărilor în sectoare cu un puternic 
potențial de creștere. Europa trebuie să 
promoveze rolul instituțiilor de învățământ 
superior ca motoare ale inovării, deoarece 
talentele trebuie să fie dotate cu 
competențele, cunoștințele și atitudinile 
necesare pentru stimularea inovării.

Amendamentul3

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1.1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul CCI-urilor, EIT contribuie 
la crearea unor medii unde inovarea are 
mai multe șanse să prospere și să genereze 
progrese semnificative în modul de 

Prin intermediul CCI-urilor, EIT contribuie 
la crearea unor medii unde inovarea are 
mai multe șanse să prospere și să genereze 
progrese semnificative în modul de 
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colaborare dintre învățământul superior, 
cercetare și întreprinderi. Această abordare 
contribuie la abordarea provocărilor 
societale din ce în ce mai complexe 
prevăzute într-un mod holistic în Orizont 
2020, reunind persoane de vârf din diferite 
sectoare, medii și discipline – care altfel 
probabil nu s-ar întâlni – pentru a găsi în 
comun soluții la provocări.

colaborare dintre învățământul superior, 
cercetare și întreprinderi. În plus, EIT 
contribuie la încadrarea în muncă a 
tinerilor. Această abordare contribuie la 
abordarea provocărilor societale din ce în 
ce mai complexe prevăzute într-un mod 
holistic în Orizont 2020, reunind persoane 
de vârf din diferite sectoare, medii și 
discipline – care altfel probabil nu s-ar 
întâlni – pentru a găsi în comun soluții la 
provocări.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1.2 – paragraful 1 – punctul semialdin 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Sporirea impactului investițiilor în 
domeniul educației, cercetării și inovării și 
testarea noilor metode de guvernanță 
pentru inovare: EIT funcționează ca un 
catalizator, aducând o valoare adăugată 
bazei de cercetare existente, prin 
accelerarea adoptării și exploatării 
tehnologiilor și rezultatelor cercetării.
Activitățile de inovare vor contribui, la 
rândul lor, la alinierea și la efectul de 
pârghie al investițiilor din cercetare și la 
adaptarea activităților de educație și 
formare pentru a le face mai receptive la 
necesitățile întreprinderilor. În acest scop, 
EIT a fost înzestrat cu un grad considerabil 
de flexibilitate, pentru a testa noi modele
de inovare care să permită o diferențiere 
reală între guvernanța și modelele de 
finanțare ale CCI-urilor, precum și o 
adaptare rapidă pentru a profita mai bine de 
oportunitățile emergente.

 Sporirea impactului investițiilor în 
domeniul educației, cercetării și inovării și 
testarea noilor metode de guvernanță 
pentru inovare: EIT funcționează ca un 
catalizator, aducând o valoare adăugată 
bazei de cercetare existente, prin 
accelerarea adoptării și exploatării 
tehnologiilor și rezultatelor cercetării.
Activitățile de inovare vor contribui, la 
rândul lor, la alinierea și la efectul de 
pârghie al investițiilor din cercetare și la 
adaptarea activităților de educație și 
formare pentru a le face mai receptive la 
necesitățile întreprinderilor. În acest scop, 
EIT a fost înzestrat cu un grad considerabil 
de flexibilitate, pentru a testa noi modele 
de inovare care să permită o diferențiere 
reală între guvernanța și modelele de 
finanțare ale CCI-urilor, precum și o 
adaptare rapidă pentru a profita mai bine de 
oportunitățile emergente. EIT are potențial 
pentru dezvoltarea de noi modele de 
finanțare, cum ar fi premii care 
recompensează inovarea, care îi permit 
maximizarea randamentului pentru 
colectivitate al fondurilor destinate 
cercetării, asigurându-se că inovarea nu 
răspunde doar nevoilor celor mai urgente 
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ale societății, ci poate să creeze rapid 
avantaje pentru cetățenii europeni.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va avea o contribuție importantă la 
obiectivele programului Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale în mod complementar față de alte 
inițiative în aceste domenii.  În cadrul 
Orizont 2020, EIT va face parte din 
obiectivul „abordarea provocărilor 
societale”, însă conform principiului 
interacțiunii adecvate între obiective, 
aceasta va contribui și la „crearea unei 
poziții de lider în sectorul industrial și a 
unor cadre de competitivitate” prin 
stimularea cercetării orientate spre 
rezultate și încurajarea creării de IMM-uri 
inovatoare cu creștere ridicată. În cele din 
urmă, EIT va contribui la crearea unei
„baze științifice de excelență” prin 
încurajarea mobilității transfrontaliere -
între discipline, sectoare și țări - precum și 
prin îmbinarea spiritului antreprenorial și a 
culturii asumării de riscuri în programe 
postuniversitare inovative. Prin urmare, 
EIT va contribui în mod semnificativ la 
promovarea condițiilor-cadru necesare 
pentru realizarea potențialului inovator al 
cercetării din UE și pentru promovarea 
realizării spațiului european de cercetare
(SEC).

EIT va avea o contribuție importantă la 
obiectivele programului Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale în mod complementar față de alte 
inițiative în aceste domenii. În cadrul 
Orizont 2020, EIT va face parte din 
obiectivul „abordarea provocărilor 
societale”, însă conform principiului 
interacțiunii adecvate între obiective, 
aceasta va contribui și la „crearea unei 
poziții de lider în sectorul industrial și a 
unor cadre de competitivitate” prin 
stimularea cercetării orientate spre 
rezultate și încurajarea creării de IMM-uri 
inovatoare cu creștere ridicată. În cele din 
urmă, EIT va contribui la crearea unei
„baze științifice de excelență” prin 
încurajarea mobilității transfrontaliere -
între discipline, sectoare și țări - precum și 
prin îmbinarea spiritului antreprenorial și a 
culturii asumării de riscuri în programe 
postuniversitare inovative. EIT trebuie să 
promoveze cooperarea transfrontalieră și 
transsectorială, precum și mobilitatea în 
domeniul cercetării științifice și inovării 
între universități, institute de cercetare și 
întreprinderi. EIT va dezvolta o platformă 
pentru punerea în comun a inovării și 
cunoștințelor, ceea ce va contribui la 
susținerea regiunilor care nu participă 
direct la CCI și, pe termen mai lung, la 
realizarea unor priorități ale 
programului-cadru „Orizont 2020”. Este 
oportun să se stabilească o prioritate 
separată care să detalieze cadrul de
funcționare specific al EIT în ceea ce 
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privește cooperarea cu țări terțe și 
organizații internaționale în materie de 
cercetare științifică și inovare, 
contribuind la diseminarea bunelor 
practici comunitare. Prin urmare, EIT va 
contribui în mod semnificativ la 
promovarea condițiilor-cadru necesare 
pentru realizarea potențialului inovator al 
cercetării din UE și pentru promovarea 
realizării spațiului european de cercetare
(SEC).

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, EIT introduce o veritabilă 
dimensiune „învățământ” în politica UE de 
cercetare și inovare. Prin intermediul 
educației inovatoare și antreprenoriale, EIT 
joacă un rol important de corelare între 
cadrul de cercetare și inovare și politicile și 
programele de învățământ, oferind 
angajamentul pe termen lung necesar
obținerii de schimbări durabile în 
învățământul superior. În special prin noi 
diplome transdisciplinare și 
interdisciplinare cu eticheta EIT, acesta 
coordonează un efort de colaborare în 
vederea unei educații pentru inovare cu 
efecte colaterale clare asupra agendei 
europene mai largi de modernizare a
instituțiilor de învățământ superior, 
promovând astfel Spațiul european al 
învățământului superior.

De asemenea, EIT introduce o componentă 
„învățământ” de sine stătătoare în politica 
UE de cercetare și inovare ca instrument 
unic în cadrul programului Orizont 2020, 
acordând o mare importanță aspectelor 
educative. Prin urmare, CCI-urile ar 
trebui să se asigure că programele lor de 
masterat și doctorat beneficiază de o 
finanțare adecvată. Prin intermediul 
educației inovatoare și antreprenoriale, EIT 
joacă un rol important de corelare între 
cadrul de cercetare și inovare și politicile și 
programele de învățământ, oferind 
angajamentul pe termen lung necesar
asigurării unor noi modalități de adaptare 
a învățământului superior la cerințele în 
continuă schimbare ale respectivelor 
societăți. Este necesar să se acorde o 
atenție deosebită finanțării adecvate a 
universităților și a celorlalte instituții de 
învățământ superior, pentru a garanta 
egalitatea de șanse instituțiilor care 
doresc să atingă cel mai înalt nivel în
Europa. Este oportun, de asemenea, să fie 
susținute în continuare centrele de 
cercetare și de educație care au deja un 
statut de excelență. În special prin noi 
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diplome transdisciplinare și 
interdisciplinare cu eticheta EIT, acesta 
coordonează un efort de colaborare în 
vederea unei educații pentru inovare cu 
efecte colaterale clare asupra agendei 
europene mai largi de modernizare a
sistemelor de învățământ superior,
susținând în același timp tradiția 
umanistă a învățământului superior 
european, promovând astfel Spațiul 
european al învățământului superior.

Amendamentul7

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1.3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, există oportunități de interacțiuni 
de consolidare reciprocă cu politica de 
coeziune a Uniunii prin abordarea 
legăturilor dintre aspectele locale și globale 
ale inovării. Centrele de colocație asigură 
colaborarea transfrontalieră și se află într-o 
poziție bună pentru a capitaliza diferitele 
sisteme de finanțare din regiunile lor.
Centrele de colocație joacă un rol major în 
consolidarea conectivității locale și globale 
a CCI-urilor în ansamblu, inclusiv prin 
strânsa cooperare cu autoritățile regionale, 
în special cele implicate în elaborarea și 
punerea în aplicare a strategiilor de inovare 
regionale pentru specializarea inteligentă
(RIS3). În plus, legăturile dintre CCI-uri și 
organizațiile de grupuri locale ar putea fi 
consolidate pentru a mări implicarea IMM-
urilor în activitățile CCI-urilor. În timp ce 
oportunitățile de sinergii diferă în funcție 
de aria tematică a CCI-urilor, o serie de 
inițiative și programe la nivelul UE par să 
fie în special în măsură să ofere beneficii 
rezultate din cooperare și coordonare.
Deoarece însuși conceptul EIT/CCI se 
bazează pe asigurarea unei valori adăugate 
excelenței europene existente, CCI-urile –

Mai mult, există oportunități de interacțiuni 
de consolidare reciprocă cu politica de 
coeziune a Uniunii prin abordarea 
legăturilor dintre aspectele locale și globale 
ale inovării. Centrele de colocație asigură 
colaborarea transregională și
transfrontalieră și se află într-o poziție 
bună pentru a capitaliza diferitele sisteme 
de finanțare din regiunile lor. Centrele de 
colocație joacă un rol major în 
consolidarea conectivității locale și globale 
a CCI-urilor în ansamblu, inclusiv prin 
strânsa cooperare cu autoritățile regionale, 
în special cele implicate în elaborarea și 
punerea în aplicare a strategiilor de inovare 
regionale pentru specializarea inteligentă
(RIS3). În plus, legăturile dintre CCI-uri și 
organizațiile de grupuri locale ar putea fi 
consolidate pentru a mări implicarea IMM-
urilor în activitățile CCI-urilor. În timp ce 
oportunitățile de sinergii diferă în funcție 
de aria tematică a CCI-urilor, o serie de 
inițiative și programe la nivelul UE par să 
fie în special în măsură să ofere beneficii 
rezultate din cooperare și coordonare.
Deoarece însuși conceptul EIT/CCI se 
bazează pe asigurarea unei valori adăugate 
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prezente și viitoare – vor încerca prin 
definiție să exploreze la maximum aceste 
sinergii. CCI-urile vor asigura valoare 
adăugată inițiativelor care ar putea exista în 
domeniile relevante, inclusiv inițiativele de 
programare comună (IPC), parteneriatele 
europene pentru inovare (PEI) și 
parteneriatele public-private (PPP).

excelenței europene existente, CCI-urile –
prezente și viitoare – vor încerca prin 
definiție să exploreze la maximum aceste 
sinergii. CCI-urile vor asigura valoare 
adăugată inițiativelor care ar putea exista în 
domeniile relevante, inclusiv inițiativele de 
programare comună (IPC), parteneriatele 
europene pentru inovare (PEI) și 
parteneriatele public-private (PPP). Se 
creează garanții pentru a se evita dubla 
finanțare (75% din fonduri provin din 
fonduri private, publice și regionale, 
inclusiv din alte programe europene și din 
fondurile politicii de coeziune). Ar trebui 
să se evite orice reducere a fondurilor 
altor programe educaționale.

Amendamentul8

Propunere de decizie
Anexă – punctul 1.3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inițiativele de programare comună, un 
instrument cheie pentru abordarea 
fragmentării în domeniul cercetării, ar 
trebui să furnizeze nucleul bazei de 
cercetare CCI paneuropene. La rândul său, 
CCI-urile pot să accelereze și să 
promoveze exploatarea cercetării publice 
de excelență reunite de inițiativele de 
programare comună, abordând astfel 
fragmentarea în domeniul inovării.
Inițiativele tehnologice comune (ITC) și 
parteneriatele public-private nou înființate 
asigură platforme pentru promovarea 
activităților de cercetare la scară largă 
orientate spre industrie și sporesc 
dezvoltarea tehnologiilor majore. CCI-urile 
pot contribui la stimularea acestor investiții 
majore în cercetare care să încurajeze 
transferul de tehnologie și comercializarea 
și să dezvolte noi proiecte antreprenoriale 
în activitățile economice existente prin 
intermediul talentelor antreprenoriale. Prin 

Inițiativele de programare comună, un 
instrument cheie pentru abordarea 
fragmentării în domeniul cercetării, ar 
trebui să furnizeze nucleul bazei de 
cercetare CCI paneuropene. La rândul său, 
CCI-urile pot să accelereze și să 
promoveze exploatarea cercetării publice 
de excelență reunite de inițiativele de 
programare comună, abordând astfel 
fragmentarea în domeniul inovării.
Inițiativele tehnologice comune (ITC) și 
parteneriatele public-private nou înființate 
asigură platforme pentru promovarea 
activităților de cercetare la scară largă 
orientate spre industrie și sporesc 
dezvoltarea tehnologiilor majore. CCI-urile 
pot contribui la stimularea acestor investiții 
majore în cercetare care să încurajeze 
transferul de tehnologie și comercializarea 
și să dezvolte noi proiecte antreprenoriale 
în activitățile economice existente prin 
intermediul talentelor antreprenoriale. Prin 
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intermediul abordării reprezentate de 
triunghiul cunoașterii, EIT va completa 
investițiile Consiliului European pentru 
Cercetare (CEC) în cercetarea de frontieră 
de talie internațională, abordând întregul 
lanț al inovării, de la idei la aplicare și 
exploatare, și va oferi posibilități 
suplimentare în domeniul inovării și 
expunerii la spiritul antreprenorial pentru 
cercetătorii „Marie Curie” și studenții 
„Erasmus pentru toți”.  

intermediul abordării reprezentate de 
triunghiul cunoașterii, EIT va completa 
investițiile Consiliului European pentru 
Cercetare (CEC) în cercetarea de frontieră 
de talie internațională, abordând întregul 
lanț al inovării, de la idei la aplicare și 
exploatare, și va asigura dezvoltarea 
spațiului european al cercetării, creând 
noi debușee pentru cercetătorii din cadrul 
Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie. EIT 
va folosi capitalul intelectual din Europa 
pentru a dobândi noi competențe în 
domeniul inovării și expunerii la spiritul 
antreprenorial grație corelării cu 
programul „Erasmus pentru toți”.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Învățând din aceste lecții, EIT urmărește 
să-și consolideze și să-și dezvolte în 
continuare rolul de „investitor” care 
stimulează centrele de excelență din 
cercetare, întreprinderi și învățământul 
superior existente în Europa, permițându-le 
să se reunească și să-și consolideze 
colaborarea sistematică pe termen lung prin 
intermediul CCI-urilor.

Învățând din aceste lecții, EIT urmărește 
să-și consolideze și să-și dezvolte în 
continuare rolul de „investitor” care 
stimulează centrele de excelență din 
cercetare, întreprinderi și învățământul 
superior existente în Europa, permițându-le 
să se reunească și să-și consolideze 
colaborarea sistematică pe termen lung prin 
intermediul CCI-urilor. În acest context, ar 
trebui lansate campanii de informare care 
să recurgă la toate mijloacele și nivelurile 
de comunicare și prin care să se asigure 
că atât universitățile, cât și studenții au 
acces la suficiente informații cu privire la 
funcționarea EIT și a CCI-urilor și la 
sfera de cuprindere a acestora.
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Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexă punctul 2.1.1. – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

CCI-urile nu se bazează doar pe bazele de 
cercetare de excelență existente ale 
partenerilor, ci sunt, de asemenea, pionierii 
promovării și punerii în aplicare a misiunii 
educaționale a EIT. Obiectivul este de a 
educa și de a forma talente care să dispună 
de competențele, cunoștințele și 
mentalitatea necesară într-o economie 
globală bazată pe cunoaștere. În acest scop, 
EIT promovează în mod activ, printre 
altele, diplomele cu eticheta EIT prin 
monitorizarea calității lor și implementarea 
coerentă în toate CCI-urile. În acest sens
acestea vor utiliza intens evaluările inter 
pares și ale experților și vor stabili un 
dialog cu organismele naționale și de 
asigurare a calității. Aceasta va îmbunătăți 
recunoașterea la nivel național și 
internațional a calificărilor cu eticheta EIT 
și va duce la creșterea atractivității lor la 
nivel mondial, oferind în același timp o 
platformă de colaborare la nivel 
internațional. În viitor, CCI-urile vor fi 
încurajate să își extindă domeniul 
educațional de activitate dincolo de 
învățământul postuniversitar către o mai 
mare varietate de modalități de studiu 
pentru a face față unei game mai largi de 
activități inovatoare de dezvoltare 
profesională, care implică educația pentru 
cadrele de conducere, cursuri de formare 
profesională adaptate și școli de vară.
Pentru sporirea impactului activităților 
educaționale ale CCI-urilor și pentru ca 
acestea să ajungă la un public mai larg, 
CCI-urile pot preconiza elaborarea, cu 
titlu experimental, de module pentru 
cursuri universitare sau pachete destinate 
învățământului școlar.

CCI-urile nu se bazează doar pe bazele de 
cercetare de excelență existente ale 
partenerilor, ci sunt, de asemenea, pionierii 
promovării și punerii în aplicare a misiunii 
educaționale a EIT. Obiectivul este de a 
educa și de a forma talente care să dispună 
de competențele, cunoștințele și 
mentalitatea necesară într-o economie 
globală bazată pe cunoaștere. În acest scop, 
EIT promovează în mod activ, printre 
altele, diplomele cu eticheta EIT prin 
monitorizarea calității lor și implementarea 
coerentă în toate CCI-urile. În cadrul 
acestor măsuri, certificatelor de absolvire 
cu eticheta EIT ar trebui să li se aplice 
criterii de înaltă calitate (în conformitate 
cu procesul de la Bologna, referitoare la 
antreprenoriat, permițând o mobilitate 
sectorială directă între mediul academic și 
sectoarele industriale), pentru a asigura 
un nivel ridicat al standardelor academice 
și, în ultimă instanță, pentru a proteja 
reputația și prestigiul universităților 
europene la nivel mondial. În plus,
acestea vor utiliza intens evaluările inter 
pares și ale experților și vor stabili un 
dialog cu organismele naționale și de 
asigurare a calității. Aceasta va îmbunătăți 
recunoașterea la nivel național și 
internațional a calificărilor cu eticheta EIT 
și va duce la creșterea atractivității lor la 
nivel mondial, oferind în același timp o 
platformă de colaborare la nivel 
internațional. În viitor, CCI-urile vor fi 
încurajate să își extindă domeniul 
educațional de activitate dincolo de 
învățământul postuniversitar către o mai 
mare varietate de modalități de studiu 
pentru a face față unei game mai largi de 
activități inovatoare de dezvoltare 
profesională, care implică educația pentru 
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cadrele de conducere, cursuri de formare 
profesională adaptate și școli de vară.
Universitățile își mențin libertatea 
academică în ceea ce privește cunoașterea 
și cercetarea și, încercând să găsească 
corelații cu interesele de afaceri, vor avea 
grijă să își protejeze programele 
curriculare proprii.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexă punctul 2.1.1. – paragraful 5 – punctul semialdin 2a (nou) (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va stabili criterii pentru certificatele de 
absolvire cu eticheta EIT, pentru a 
garanta valabilitatea academică și 
standardele înalte a acestora.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.1. – paragraful 5 – punctul semialdin 3 (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va institui un sistem de evaluare inter-
pares pentru calificările cu eticheta EIT și 
va purta dialoguri cu organismele naționale 
și internaționale de asigurare a calității.

 Va asigura în mod activ consecvența și 
echivalența în întregul EIT prin crearea 
unui sistem de revizuire inter-pares pentru 
calificările cu eticheta EIT și va purta 
dialoguri cu organismele naționale și 
internaționale de asigurare a calității.

Amendamentul13

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.1. – paragraful 5 – punctul semialdin 4 (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va încuraja CCI-urile să dezvolte o mai  Va încuraja CCI-urile să dezvolte o mai 
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mare varietate de activități educaționale și 
de formare.

mare varietate de activități educaționale și 
de formare, în special activități menite să 
ofere CCI-urilor ocazia de a împărtăși 
cunoștințele lor instituțiilor care ar putea 
fi interesate să participe în cadrul 
viitoarelor CCI-uri și să desfășoare 
acțiuni de sensibilizare cu privire la 
existența acestor programe educative.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.1. – paragraful 5 – punctul semialdin 4a (nou) (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va invita CCI-urile să ofere studenților 
informații pertinente cu privire la 
recunoașterea certificatelor de absolvire 
obținute în alt stat membru.

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.1. – paragraful 5 – punctul semialdin 4b (nou) (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va defini proceduri comune de 
acreditare a diplomelor și certificatelor de 
absolvire la nivel european.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a spori și mai mult impactul și 
pentru a stimula inovarea în noi domenii de 
provocări societale, EIT își va extinde 
treptat portofoliul de CCI-uri. Aplicând o 
dezvoltare incrementală la înființarea de 

Pentru a spori și mai mult impactul și 
pentru a stimula inovarea în noi domenii de 
provocări societale, EIT își va extinde 
treptat portofoliul de CCI-uri. Aplicând o 
dezvoltare incrementală la înființarea de 
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noi CCI-uri, EIT se va asigura că lecțiile 
învățate din experiențele anterioare sunt 
luate în considerare în mod corespunzător, 
și că vor fi înființate CCI-uri numai în 
domenii în care există un potențial clar de 
inovare și o excelență de vârf pe care 
acestea se pot baza. Prin urmare, în 
perioada 2014-2020 vor fi înființate noi 
CCI-uri în două etape, și anume câte trei 
noi CCI-uri în 2014 și 2018, însumând un 
portofoliu de nouă CCI-uri în perioada 
2014-2020 (echivalentul a 40-50 de centre 
de colocație instituite în întreaga UE). Un 
nou proces potențial de selecție a CCI-
urilor în 2018 se va baza în principal pe 
rezultatele unei evaluări externe 
aprofundate a EIT și a CCI-urilor existente, 
inclusiv pe o evaluare a impactului 
economic și societal și a contribuției EIT la 
întărirea capacității de inovare a UE și a 
statelor membre, precum și pe rezultatele 
evaluărilor programului Orizont 2020.

noi CCI-uri, EIT se va asigura că lecțiile 
învățate din experiențele anterioare sunt 
luate în considerare în mod corespunzător, 
și că vor fi înființate CCI-uri numai în 
domenii tematice în care există un 
potențial clar de inovare și un impact 
social însemnat, precum și o excelență de 
vârf pe care acestea se pot baza. Prin 
urmare, în perioada 2014-2020 vor fi 
înființate noi CCI-uri în două etape, și 
anume câte trei noi CCI-uri în 2014 și 
2018, însumând un portofoliu de nouă 
CCI-uri în perioada 2014-2020
(echivalentul a 40-50 de centre de colocație 
instituite în întreaga UE). Un nou proces 
potențial de selecție a CCI-urilor în 2018 se 
va baza în principal pe rezultatele unei 
evaluări externe aprofundate a EIT și a 
CCI-urilor existente, inclusiv pe o evaluare 
a impactului economic și societal și a 
contribuției EIT la întărirea capacității de 
inovare a UE și a statelor membre, precum 
și pe rezultatele evaluărilor programului 
Orizont 2020.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noi CCI-uri vor fi înființate în domenii cu 
mari provocări societale care oferă un real 
potențial de inovare. EIT va contribui astfel 
pe deplin la obiectivele agendei mai largi 
de politică a UE, în special la obiectivele 
stabilite în Orizont 2020, care identifică un 
anumit număr de mari provocări societale, 
tehnologii generice și tehnologii 
industriale. Obiectivul este înființarea de 
CCI-uri în domenii tematice care, din 
cauza magnitudinii și a naturii lor 
complexe, pot fi rezolvate numai printr-o 
abordare interdisciplinară, transfrontalieră 

Noi CCI-uri vor fi înființate în domenii
tematice cu mari provocări societale care 
oferă un real potențial de inovare. EIT va 
contribui astfel pe deplin la obiectivele 
agendei mai largi de politică a UE, în 
special la obiectivele stabilite în Orizont 
2020, care identifică un anumit număr de 
mari provocări societale. Obiectivul este 
înființarea de CCI-uri în domenii tematice 
care, din cauza magnitudinii și a naturii lor 
complexe, pot fi rezolvate numai printr-o 
abordare interdisciplinară, transfrontalieră 
și transsectorială. Prin urmare, selectarea 
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și transsectorială. Prin urmare, selectarea 
domeniilor tematice trebuie fondată pe o 
analiză riguroasă care să arate faptul că o 
CCI poate aduce valoare adăugată reală și 
poate avea un impact pozitiv asupra 
economiei și societății.

domeniilor tematice trebuie fondată pe o 
analiză riguroasă care să arate faptul că o 
CCI poate aduce valoare adăugată reală și 
poate avea un impact pozitiv asupra 
economiei și societății. Fondurile alocate 
noilor CCI-uri vor fi atribuite în urma 
unei cereri de candidaturi, ținând seama 
de calitatea și de potențialul proiectelor, 
asigurând, în același timp, suficiente 
fonduri pentru a-i permite fiecărei CCI să 
realizeze inovații.

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 3 – punctul semialdin 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Necesitatea unor abordări 
transdisciplinare și dezvoltarea de noi 
tipuri de educație dincolo de frontierele 
disciplinelor;

 Impunerea unor abordări 
transdisciplinare și încurajarea dezvoltării
de către universități a unor noi tipuri de 
educație dincolo de frontierele 
disciplinelor;

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea temelor propuse în cadrul 
proiectului prezentat de EIT, precum și de 
către întreaga comunitate a părților 
interesate, a demonstrat în mod clar un 
anumit grad de variabilitate în ceea ce 
privește impactul potențial pe care l-ar 
oferi înființarea unei CCI. Prin urmare, un 
anumit număr de teme au fost eliminate în 
întregime; altele au fost redefinite pentru a 
răspunde mai bine particularităților 
contextului european și mondial în acest 
domeniu.

Evaluarea temelor propuse în cadrul 
proiectului prezentat de EIT, precum și de 
către întreaga comunitate a părților 
interesate, a demonstrat în mod clar un 
anumit grad de variabilitate în ceea ce 
privește impactul potențial pe care l-ar 
oferi înființarea unei CCI. Prin urmare, un 
anumit număr de teme au fost eliminate în 
întregime; altele au fost redefinite pentru a 
răspunde mai bine particularităților 
contextului european și mondial în acest 
domeniu. Pentru viitoarele CCI-uri din 
sectoare care nu au fost selectate încă, 
dar care îndeplinesc criteriile (de exemplu 
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în domeniul maritim), trebuie avute în 
vedere evaluarea periodică a evoluției 
potențialului cercetării și posibila apariție 
a unor noi dinamici în materie de inovare.

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 5 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele domenii tematice au fost 
identificate ca domenii pentru care 
înființarea unei noi CCI ar avea cel mai 
însemnat potențial de valoare adăugată
pentru activitățile existente și care ar
stimula cu adevărat inovarea:

Următoarele domenii tematice au fost 
identificate ca domenii pentru care 
înființarea unei noi CCI ar putea aduce o
valoare adăugată activităților existente și 
care ar conduce la o stimulare reală a 
inovării. Totuși, această listă are un 
caracter strict orientativ în ceea ce 
privește domeniile tematice care vor fi în 
cele din urmă selectate pentru viitoarele 
CCI-uri:

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a doua etapă din 2018, vor fi luate 
în considerare celelalte teme (mobilitatea 
urbană, producția cu valoare adăugată și 
societăți sigure și inteligente), ținând cont, 
în același timp, de provocările noi și 
neprevăzute care pot apărea în viitor.

Pentru a doua etapă din 2018, pot fi luate 
în considerare celelalte teme din lista de 
mai sus (mobilitatea urbană, producția cu 
valoare adăugată și societăți sigure și 
inteligente), precum și alte teme, care țin 
seama, în același timp, de provocările noi 
și neprevăzute care pot apărea în viitor.
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Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ar trebui acordată o atenție deosebită și 
rolului științelor umane în învățământul 
superior, întrucât acestea aduc o 
contribuție însemnată nu numai la viața 
economică, ci și la promovarea culturii și 
patrimoniului european. În acest context, 
la selectarea domeniilor tematice pentru 
viitoarele CCI-uri științele umane nu 
trebuie pierdute din vedere sau lăsate 
deoparte.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 10 – punctul semialdin 1a (nou) (în chenar) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Consultarea amplă a tuturor părților 
interesate, inclusiv - pe lângă universități, 
întreprinderi, antreprenori și centre de 
cercetare - a societății civile, a 
administrației locale și a ONG-urilor în 
domeniu, înainte de a decide cu privire la 
domeniile tematice care vor fi acoperite de 
cel de-al treilea val de CCI-uri în 2018.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 10 – punctul semialdin 1b (nou) (în chenar) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Depunerea tuturor eforturilor pentru ca 
un număr cât mai mare de potențiale părți 
interesate să fie la curent cu viitoarele 
proceduri de selecție a CCI-urilor. 
Posibilelor părți interesate li se pun la 
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dispoziție toate informațiile necesare 
pentru a putea să analizeze de o manieră 
corespunzătoare dacă și în ce mod pot își 
pot aduce contribuția. În acest context, 
trebuie acordată o atenție deosebită acelor 
domenii și regiuni din care încă nu există 
participanți la actualele CCI-uri.

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.1.2. – paragraful 10 – punctul semialdin 2a (nou) (în chenar) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Luarea măsurilor necesare pentru ca 
aspectul social să constituie un criteriu 
fundamental în cadrul CCI-urilor și să fie 
mai vizibil în toate provocările societale.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2. – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioada inițială, EIT și-a concentrat 
eforturile în principal pe crearea CCI-
urilor. Deși consolidarea centrelor de 
excelență existente reprezintă un obiectiv 
clar al EIT, acesta va trebui să se asigure că 
sunt generate beneficii și pentru domenii 
ale Uniunii care nu sunt implicate direct în 
CCI-uri. Prin urmare, de o importanță 
critică pentru EIT este promovarea 
difuzării de bune practici pentru integrarea 
triunghiului cunoașterii cu scopul de a 
dezvolta o cultură comună a inovării și a 
schimbului de cunoștințe.

În decursul perioadei inițiale, EIT și-a 
concentrat eforturile în principal pe crearea 
CCI-urilor. Deși consolidarea centrelor de 
excelență existente - sau încurajarea 
creării unor astfel de centre noi -
reprezintă un obiectiv clar al EIT, acesta va 
trebui să se asigure că sunt generate 
beneficii și pentru domenii ale Uniunii care 
nu sunt implicate direct în CCI-uri. În plus, 
este esențial ca EIT să își crească 
vizibilitatea în rândul statelor membre 
care încă nu sunt implicate în CCI-uri și 
în special în rândul acelora care au mai 
puțină experiență în ceea ce privește 
aceste forme de proiecte comune. Se 
aplică întotdeauna criteriul excelenței și 
principiul solidarității. Prin urmare, de o 
importanță critică pentru EIT este 
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promovarea difuzării de bune practici, 
precum cercetarea deschisă și publicarea 
deschisă a rezultatelor, pentru integrarea 
triunghiului cunoașterii cu scopul de a 
dezvolta o cultură comună a inovării și a 
schimbului de cunoștințe.

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În viitor, EIT trebuie să depună eforturi 
pentru a face ca experiența CCI-urilor să 
fie reproductibilă și ușor de înțeles, 
integrând-o într-o cultură care poate servi 
drept model în Europa și în afara acesteia.
Prin identificarea, analizarea și schimbul 
de bune practici, precum și a unor modele 
noi de guvernanță și finanțare a CCI-urilor, 
EIT urmărește să se asigure că cunoștințele 
generate în cadrul EIT și a CCI-urilor sunt 
diseminate și capitalizate în beneficiul 
cetățenilor și a instituțiilor, inclusiv cele
care nu sunt direct implicate în cadrul CCI-
urilor.

În viitor, EIT trebuie să depună eforturi 
pentru a face ca experiența CCI-urilor să 
fie reproductibilă și ușor de înțeles, 
integrând-o într-o cultură care poate servi 
drept model în Europa și în afara acesteia.
Prin identificarea, analizarea și schimbul 
de bune practici, precum și a unor modele 
noi de guvernanță și finanțare a CCI-urilor, 
EIT urmărește să se asigure că cunoștințele 
generate în cadrul EIT și a CCI-urilor sunt 
diseminate și capitalizate în beneficiul 
cetățenilor, al entităților private și al
instituțiilor, inclusiv al celor care nu sunt 
direct implicate în cadrul CCI-urilor.

Amendamentul 28

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2. – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT poate juca un rol decisiv în sintetizarea 
abordărilor diverse aplicate de CCI-uri și în 
transferabilitatea lor către domenii în care 
capacitatea de inovare este scăzută, 
domenii care altfel nu ar fi putut beneficia 
de experiența acumulată de către EIT.
Aceste acțiuni de sensibilizare vor asigura 
faptul că beneficiile experienței EIT vor 
promova dezvoltarea capacității de inovare 
în aceste domenii. Această activitate este 

EIT poate juca un rol decisiv în sintetizarea 
abordărilor diverse aplicate de CCI-uri și în 
transferabilitatea lor către domenii
tematice în care capacitatea de inovare este 
scăzută, domenii care altfel nu ar fi putut 
beneficia de experiența acumulată de către 
EIT. Aceste acțiuni de sensibilizare vor 
asigura faptul că beneficiile experienței 
EIT vor promova dezvoltarea capacității de 
inovare în aceste domenii. Această 
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capabilă să genereze o rentabilitate 
puternică în măsura în care se bazează pe 
activitățile CCI-urilor.

activitate este capabilă să genereze o 
rentabilitate puternică în măsura în care se 
bazează pe activitățile CCI-urilor. În 
această privință, este deosebit de 
important să se aplice conceptul de 
inovare și domeniilor academice care pot 
da naștere unor idei sau concepte sau 
unor dovezi materiale noi legate de 
trecutul și prezentul cultural al Europei.

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2. – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Talentele reprezintă baza reușitei
inovărilor. Unul din rolurile principale ale 
EIT este acela de a oferi talentelor 
posibilitatea de a-și folosi pe deplin 
potențialul și de a crea mediul în care 
acestea să poată să se afirme. EIT 
generează astfel de medii prin intermediul 
CCI-urilor, însă EIT trebuie să vină în 
completarea acestora cu strategii de 
atragere a talentelor de vârf, inclusiv prin 
includerea unor astfel de talente din afara 
CCI-urilor.

Persoanele cu talent reprezintă baza 
reușitei cercetării și sunt deschise inovării 
dacă beneficiază de o instruire 
corespunzătoare și dacă li se oferă locuri 
de muncă în condiții motivante. Unul din 
rolurile principale ale EIT este acela de a 
oferi talentelor posibilitatea de a-și folosi 
pe deplin potențialul și de a crea mediul în 
care acestea să poată să se afirme. EIT 
generează astfel de medii prin intermediul 
CCI-urilor, însă EIT trebuie să vină în 
completarea acestora cu strategii de 
atragere a talentelor de vârf, inclusiv prin 
includerea unor astfel de talente din afara 
CCI-urilor.

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2. – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, EIT joacă un rol bine definit 
în atragerea de talente din afara UE. Prin 
crearea a unei mărci puternice și prin 
stabilirea unor relații strategice cu 
principalii parteneri din întreaga lume, EIT 
poate spori atractivitatea partenerilor din 

De asemenea, EIT joacă un rol bine definit 
în atragerea de talente din afara UE. Prin 
crearea a unei mărci puternice și prin 
stabilirea unor relații strategice cu 
principalii parteneri din întreaga lume, EIT 
poate spori atractivitatea partenerilor din 
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cadrul CCI-urilor. În strânsă legătură cu 
CCI-urile, EIT ar trebui să dezvolte o 
strategie internațională puternică, prin 
identificarea și punerea în legătură a
interlocutorilor relevanți și a partenerilor 
potențiali. În acest context, EIT și CCI-
urile ar trebui să profite din plin de 
inițiativele UE existente în acest domeniu, 
cum ar fi programul „Erasmus pentru toți” 
și acțiunile Marie Curie. În plus, EIT ar 
putea încuraja schimburile de cunoștințe, 
activitățile de îndrumare și formarea de 
rețele prin încurajarea creării unei rețele de 
absolvenți EIT.

cadrul CCI-urilor. În strânsă legătură cu 
CCI-urile, EIT ar trebui să dezvolte o
strategie internațională puternică, prin 
identificarea interlocutorilor relevanți și a 
partenerilor potențiali și prin păstrarea 
legăturilor cu aceștia. În acest context, 
EIT și CCI-urile ar trebui să profite din 
plin de inițiativele UE existente în acest
domeniu, cum ar fi programul „Erasmus 
pentru toți” și acțiunile Marie Curie. De 
asemenea, trebuie asigurată 
complementaritatea dintre EIT și toate 
celelalte programe existente în domeniul 
educației și cercetării (Consiliul 
European pentru Cercetare, centrele 
comune de cercetare, parteneriatele 
europene pentru inovare, alianțele pentru 
cunoaștere etc.) În plus, EIT ar putea 
încuraja schimburile de cunoștințe, 
activitățile de îndrumare și formarea de 
rețele prin încurajarea creării unei rețele de 
absolvenți EIT. Totodată, EIT ar putea 
contribui la realizarea acestei misiuni 
sprijinind domeniile de cercetare legate de 
cultura europeană, care a atras 
dintotdeauna interesul mapamondului. 

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2. – paragraful 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT și CCI-urile ar trebui să se asigure că 
rezultatele științifice și aplicațiile acestora 
obținute în urma studiilor din cadrul 
programelor de masterat și doctorat, 
precum și cele realizate sub egida lor ar 
trebui publicate ca atare, pentru a 
contribui la dialogul academic 
internațional.
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Amendamentul 32

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2. – paragraful 9 – punctul semialdin 1 (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va stabili, în strânsă colaborare cu CCI-
urile, un sistem („burse EIT”) care să 
permită talentelor de vârf de pe întreg 
cuprinsul UE și din afara acesteia să se 
implice în activitățile centrelor de colocație 
ale CCI-urilor pentru o perioadă limitată de 
timp, creând astfel avantaje atât pentru 
participant, cât și pentru CCI-uri.

 Va stabili, în strânsă colaborare cu CCI-
urile, un sistem („burse EIT”) care să 
permită o selectare cât mai diversă a 
studenților, a cercetătorilor, a cadrelor 
universitare, a cadrelor didactice și a 
antreprenorilor din toate domeniile de 
studii și de afaceri din întreaga Uniune, 
care nu sunt în prezent implicate în CCI-
uri existente, care să permită talentelor de 
vârf de pe întreg cuprinsul Uniunii și din 
afara acesteia să se implice în activitățile 
centrelor de colocație ale CCI-urilor pentru 
o perioadă limitată de timp, creând astfel 
avantaje atât pentru participant, cât și 
pentru CCI-uri și care să contribuie la 
sensibilizarea populației în ceea ce 
privește activitățile CCI-urilor și, mai 
general, la creșterea vizibilității EIT.

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2– paragraful 9 – punctul semialdin 1a (nou) (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va oferi o platformă de promovare a 
excelenței, a cooperării și a proiectelor 
comune ale universităților din Uniune.

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2. – paragraful 9 – punctul semialdin 2 (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va institui/adapta un instrument bazat pe 
internet pentru a oferi o platformă de 

 Va institui/adapta un instrument bazat pe 
internet pentru a oferi o platformă de 
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schimb de cunoștințe și de creare de rețele 
în jurul EIT.

schimb de cunoștințe și de creare de rețele 
în jurul EIT. Acest instrument se folosește 
pentru a încuraja studenții, cercetătorii, 
cadrele universitare, cadrele didactice și 
antreprenorii care nu sunt în prezent 
implicați în CCI-urile existente să afle 
mai multe despre activitățile actuale ale 
CCI-urile existente și despre planurile 
privind viitoarele valuri de CCI-uri și să 
beneficieze cât mai mult de pe urma 
acestor informații.

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2– paragraful 9 – punctul semialdin 2a (nou) (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va crea instrumente care să faciliteze 
identificarea drepturilor de proprietate 
intelectuală care apar în sfera de realizare 
sau în contextul unei cercetări, precum și 
achiziționarea, cesiunea sau transferul 
acestora, după caz și în funcție de nevoile 
părților implicate.

Amendamentul 36

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.2. – paragraful 9 – punctul semialdin 4 (în chenar)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va pune în mod sistematic la dispoziția 
comunității de inovare din UE, și nu 
numai, lecțiile învățate și succesele CCI-
urilor. Aceasta poate include dezvoltarea 
unei colecții de cursuri oferite gratuit pe 
internet, provenite din activitățile 
educaționale și de formare ale EIT și ale 
CCI-urilor.

 Va pune în mod sistematic la dispoziția 
comunității de inovare din UE, și nu 
numai, lecțiile învățate și succesele CCI-
urilor. Aceasta include dezvoltarea unei 
colecții de cursuri oferite gratuit pe 
internet, provenite din activitățile 
educaționale și de formare ale EIT și ale 
CCI-urilor, care se pune la dispoziția 
universităților și a instituțiilor de 
învățământ superior din întreaga Uniune.
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Amendamentul 37

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.3. – paragraful 5 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și-a sporit eforturile de sprijinire a 
EIT în vederea instituirii unui sistem 
eficient și solid de monitorizare orientat 
spre rezultate. Acest sistem de 
monitorizare va asigura deplina 
responsabilitate EIT și a CCI-urilor, 
calitatea rezultatelor, contribuția la 
prioritățile programului Orizont 2020 și, în 
același timp, va permite o flexibilitate 
suficient de mare în ceea ce privește 
dinamica activităților CCI-urilor. Aceasta 
va permite EIT să dezvolte o capacitate 
solidă de culegere și analiză a informațiilor 
trimise de CCI-uri, pentru măsurarea 
performanței EIT în raport cu propriile 
obiective și pentru evaluarea EIT și a CCI-
urilor în raport cu cele mai bune practici la 
nivel european și mondial. Sistemul va fi 
conceput într-un mod flexibil și, dacă este 
cazul, va fi ajustat pentru a se lua în 
considerare portofoliul de activități ale EIT 
și ale CCI-urilor din ce în ce mai vast și 
aflat în plină evoluție. Ca urmare a 
recomandării evaluării externe 
independente și a dispozițiilor generale de 
monitorizare din cadrul Orizont 2020, 
Comisia a propus, în asociere cu EIT și cu 
CCI-urile, instituirea unui sistem de 
monitorizare a performanțelor orientat spre 
rezultate a EIT, prin abordarea a patru 
niveluri de activitate:

Comisia și-a sporit eforturile de sprijinire a 
EIT în vederea instituirii unui sistem 
eficient și solid de monitorizare orientat 
spre rezultate. Acest sistem de 
monitorizare va asigura deplina 
responsabilitate EIT și a CCI-urilor, 
calitatea rezultatelor, contribuția la 
prioritățile programului Orizont 2020 și, în 
același timp, va permite o flexibilitate 
suficient de mare în ceea ce privește 
dinamica cercetării și activităților CCI-
urilor. Aceasta va permite EIT să dezvolte 
o capacitate solidă de culegere și analiză a 
informațiilor trimise de CCI-uri, pentru 
măsurarea performanței EIT în raport cu
propriile obiective și pentru evaluarea EIT 
și a CCI-urilor în raport cu cele mai bune 
practici la nivel european și mondial.
Sistemul va fi conceput într-un mod 
flexibil și, dacă este cazul, va fi ajustat 
pentru a se lua în considerare portofoliul de 
activități ale EIT și ale CCI-urilor din ce în 
ce mai vast și aflat în plină evoluție. Ca 
urmare a recomandării evaluării externe 
independente și a dispozițiilor generale de 
monitorizare din cadrul Orizont 2020, 
Comisia a propus, în asociere cu EIT și cu 
CCI-urile, instituirea unui sistem de 
monitorizare a performanțelor orientat spre 
rezultate a EIT, prin abordarea a patru 
niveluri de activitate:

Amendamentul 38

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.3. – paragraful 5 – punctul semialdin 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Nivelul EIT: evaluarea performanței EIT  Nivelul EIT: evaluarea performanței EIT 
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ca un organ al UE eficient și efectiv; acest 
lucru va fi măsurat în termeni de sprijin 
acordat CCI-urilor, intensitatea și 
amploarea activităților de comunicare, 
difuzării și activităților internaționale, 
precum și capacitatea sa de a pune în 
aplicare proceduri simplificate.

ca un organ al UE eficient și efectiv; acest 
lucru va fi măsurat în termeni de sprijin 
acordat CCI-urilor, intensitatea și 
amploarea activităților de comunicare, 
difuzării și activităților internaționale, 
precum și capacitatea sa de a pune în 
aplicare proceduri simplificate, precum și 
din perspectiva încurajării creării 
centrelor de excelență ca mijloc de 
extindere a cercetării și inovării în 
întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul 39

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.3. – paragraful 5 – punctul semialdin 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Nivelul CCI-urilor individuale:
monitorizarea contribuției tuturor CCI-
urilor la atingerea obiectivelor strategice 
ale EIT, astfel cum au fost identificate în 
cadrul unui instrument dedicat, cum ar fi 
un tabloul de bord al EIT.

 Nivelul inter-CCI-urilor: monitorizarea 
contribuției tuturor CCI-urilor la atingerea 
obiectivelor strategice ale EIT, astfel cum 
au fost identificate în cadrul unui 
instrument dedicat, cum ar fi un tabloul de 
bord al EIT, precum și la încurajarea 
cercetării interdisciplinare, ca mijloc de 
cimentare și susținere a creării de noi 
domenii de cercetare și inovare.

Amendamentul 40

Propunere de decizie
Anexă – punctul 2.3. – paragraful 5 – punctul semialdin 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Nivelul CCI-urilor individuale:
monitorizarea performanțelor CCI-urilor 
individuale pe baza obiectivelor 
individuale și a indicatorilor cheie de 
performanță (KPI - Key Performance 
Indicators), astfel cum prevăd planurile 
individuale de afaceri ale CCI-urilor. CCI-
urile au modele de afaceri și piețe diferite 
și, prin urmare, KPI-uri diferite care 
reprezintă elemente centrale pentru 

 Nivelul CCI-urilor individuale:
monitorizarea performanțelor CCI-urilor 
individuale pe baza obiectivelor 
individuale și a indicatorilor cheie de 
performanță (KPI - Key Performance 
Indicators), astfel cum prevăd planurile 
individuale de afaceri ale CCI-urilor. CCI-
urile au modele de afaceri și piețe diferite 
și, prin urmare, KPI-uri diferite care 
reprezintă elemente centrale pentru 
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gestionarea cu succes a CCI-urilor 
individuale.

gestionarea cu succes a CCI-urilor 
individuale. În plus, ar trebui încurajată, 
ca o contribuție la sfera de acoperire a 
EIT, crearea de centre de colocație ca 
mijloc de extindere a activităților lor și de 
promovare a ideii de colaborare la nivel 
local, regional sau național.

Amendamentul 41

Propunere de decizie
Anexă – punctul 3.1. – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Factori determinanți în acest sens sunt 
dimensiunea, alcătuirea și procedurile 
consiliului de conducere. Principiul 
membrilor independenți, combinat cu un 
număr limitat de membri aleși care 
reprezintă comunitatea CCI-urilor, și-a 
dovedit valoarea și permite obținerea de 
know-how din întreg triunghiul cunoașterii.
Cu toate acestea, modelul inițial cu 18 
membri aleși plus, mai recent, încă patru 
reprezentanți ai CCI-urilor, a arătat 
anumite limitări. Un consiliu redus ca 
dimensiune rezulta într-un proces 
decizional mai eficient și va reduce 
cheltuielile administrative. În cele din 
urmă, o eficiență suplimentară poate fi 
obținută prin redirecționarea consiliului de 
conducere al EIT spre de rolul său de bază, 
și anume furnizarea de orientări strategice.
De asemenea, coerența cu alte inițiative UE 
va fi consolidată în continuare prin 
intermediul consultărilor intensificate cu 
Comisia Europeană cu privire la programul 
de lucru trienal al EIT. Informațiile privind 
EIT și CCI-urile cuprinse în programul de 
lucru trienal al EIT va permite evaluarea și 
asigurarea complementarității cu alte părți 
ale programului Orizont 2020 și cu alte 
politici și instrumente ale Uniunii. Toate 
aceste modificări au fost incluse în 
regulamentul EIT modificat care însoțește 

Factori determinanți în acest sens sunt 
dimensiunea, alcătuirea și procedurile 
consiliului de conducere. Principiul 
membrilor independenți, combinat cu un 
număr limitat de membri aleși care 
reprezintă comunitatea CCI-urilor, și-a 
dovedit valoarea și permite obținerea de 
know-how din întreg triunghiul cunoașterii.
Cu toate acestea, modelul inițial cu 18 
membri aleși plus, mai recent, încă patru 
reprezentanți ai CCI-urilor, a arătat 
anumite limitări. Un consiliu redus ca 
dimensiune rezulta într-un proces 
decizional mai eficient și va reduce 
cheltuielile administrative. În cele din 
urmă, o eficiență suplimentară poate fi 
obținută prin redirecționarea consiliului de 
conducere al EIT spre de rolul său de bază, 
și anume furnizarea de orientări strategice.
În acest scop, un comitet de experți 
academici care să ofere asistență și 
consultanță de calitate consiliului de 
conducere s-ar putea dovedi mai mult 
decât util în ceea ce privește aspectele 
legate în special de strategia academică și 
de practicile educaționale ale CCI-urilor; 
rolul acestuia va fi de a superviza 
conținutul programelor, respectarea 
criteriilor de calitate ale acestora și 
aspectele lor sociale și culturale. De
asemenea, coerența cu alte inițiative UE va 
fi consolidată în continuare prin 



AD\912360RO.doc 29/32 PE489.612v02-00

RO

ASI. intermediul consultărilor intensificate cu 
Comisia Europeană cu privire la programul 
de lucru trienal al EIT. Informațiile privind 
EIT și CCI-urile cuprinse în programul de 
lucru trienal al EIT va permite evaluarea și 
asigurarea complementarității cu alte părți 
ale programului Orizont 2020 și cu alte 
politici și instrumente ale Uniunii. Toate 
aceste modificări au fost incluse în 
regulamentul EIT modificat care însoțește 
ASI.

Amendamentul 42

Propunere de decizie
Anexă – punctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sediul EIT nu se va mulțumi să joace doar 
simplul rol de administrator și își va 
optimiza funcțiile operaționale pentru a 
conduce CCI-urile către o eficacitate 
maximă și pentru a face ca rezultatele 
pozitive să fie disponibile la scară largă.
Eficiența poate fi ameliorată prin 
furnizarea unor servicii și funcții 
centralizate, mai degrabă decât la nivel 
individual de CCI. În timp ce toate CCI-
urile își desfășoară activitatea în anumite 
domenii, există un număr de elemente de 
interes general în cazul cărora EIT poate 
oferi o valoare adăugată concretă. Aceste 
funcții de furnizare a cunoștințelor se 
referă în special la sediul EIT, care ar 
trebui să devină un intermediar al 
schimbului de informații și un interlocutor 
care să dispună de resurse bogate, cum ar 
fi facilitarea schimburilor și a învățării 
reciproce dintre CCI-uri, facilitarea 
relațiilor cu instituțiile UE și alte
organizații cheie, cum ar fi Organizația 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
(OCDE), sau anumite aspecte de interes 
general, cum ar fi consiliere privind 
proprietatea intelectuală, transferul de 
tehnologie și de cunoștințe, evaluări în 

Sediul EIT nu se va mulțumi să joace doar 
simplul rol de administrator și își va 
optimiza funcțiile operaționale pentru a 
conduce CCI-urile către o eficacitate 
maximă și pentru a face ca rezultatele 
pozitive să fie disponibile la scară largă.
Eficiența poate fi ameliorată prin 
furnizarea unor servicii și funcții 
centralizate, mai degrabă decât la nivel 
individual de CCI. În timp ce toate CCI-
urile își desfășoară activitatea în anumite 
domenii, există un număr de elemente de 
interes general în cazul cărora EIT poate 
oferi o valoare adăugată concretă. Aceste 
funcții de furnizare a cunoștințelor se 
referă în special la sediul EIT, care ar 
trebui să devină un intermediar al 
schimbului de informații și un interlocutor 
care să dispună de resurse bogate, de 
exemplu prin facilitarea schimburilor, a 
transparenței și a diseminării de 
informații (în special în domeniul 
drepturilor de proprietate industrială) și 
prin dezvoltarea învățării reciproce dintre 
CCI-uri, facilitarea relațiilor cu instituțiile 
UE și alte organizații-cheie, cum ar fi 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE). Astfel, acesta s-ar 
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raport cu cele mai bune practici 
internaționale, sau efectuarea de studii de 
anticipative și prospective pentru a 
identifica viitoarele direcții ale EIT și ale 
CCI-urilor. EIT și CCI-urile ar trebui să 
decidă împreună cazurile în care aceste 
sarcini pot fi abordate cel mai eficient. În 
acest sens, o importanță crucială pentru 
EIT și CCI-uri o va avea stabilirea de 
mecanisme viabile pentru colaborări 
sistematice privind aspectele de interes 
general.

putea ocupa de aspecte de interes general, 
cum ar fi consilierea privind cercetarea 
deschisă, cercetarea în colaborare, 
legislația privind proprietatea intelectuală
și concurența, transferul de tehnologie și 
de cunoștințe, evaluări în raport cu cele 
mai bune practici internaționale sau 
efectuarea de studii de anticipative și 
prospective pentru a identifica viitoarele 
direcții ale EIT și ale CCI-urilor. EIT și 
CCI-urile ar trebui să decidă împreună 
cazurile în care aceste sarcini pot fi 
abordate cel mai eficient. În acest sens, o 
importanță crucială pentru EIT și CCI-uri o 
va avea stabilirea de mecanisme viabile 
pentru colaborări sistematice privind 
aspectele de interes general.

Amendamentul 43

Propunere de decizie
Anexă – fișa informativă 2 – partea 4 – paragraful 1 – punctul semialdin 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Va favoriza cooperarea internațională 
pentru dezvoltare pentru a îmbunătăți 
producția alimentară, precum și nivelul și 
calitatea sectorului alimentar în domeniul 
nutriției.

Amendamentul 44

Propunere de decizie
Anexă – fișa informativă 4 – partea 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, aceasta ar trebui, de 
asemenea, să ia legătura cu proiectele de 
replicare pe piață în domeniul ecoinovării 
din cadrul CIP (Programul pentru 
competitivitate și inovare), în cazul în care 
reciclarea materialelor reprezintă unul 
dintre domeniile prioritare. Această 
experiență va continua cu programul 

În mod similar, aceasta ar trebui, de 
asemenea, să ia legătura cu proiectele de 
replicare pe piață în domeniul ecoinovării 
din cadrul CIP (Programul pentru 
competitivitate și inovare), în cazul în care 
reciclarea materialelor reprezintă unul 
dintre domeniile prioritare. Această 
experiență va continua cu programul 
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Orizont 2020, și anume în contextul 
provocărilor societale reprezentate de 
acțiunile climatice, eficiența resurselor și 
aprovizionarea durabilă cu materii prime.

Orizont 2020, și anume în contextul 
provocărilor societale reprezentate de 
acțiunile climatice, eficiența resurselor și 
aprovizionarea durabilă cu materii prime, 
încurajând utilizarea de materiale care 
asigură o mai bună rezistență la efectele 
timpului asupra patrimoniului cultural..
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