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Alteração 67
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo atribui um papel de relevo ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (a seguir designado «EIT»), 
que contribui para algumas das suas 
iniciativas emblemáticas.

(1) A estratégia Europa 2020 para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo atribui um papel de relevo ao 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (a seguir designado «EIT»), 
que contribui para algumas das suas 
iniciativas emblemáticas, em particular a 
«União da Inovação».

Or. en

Alteração 68
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Durante o período de 2014-2020, o EIT 
deverá contribuir para os objetivos da 
iniciativa «Horizonte 2020 - o programa-
quadro de investigação e inovação» 
instituído pelo Regulamento n.º 
XX/XXXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho (a seguir designado Horizonte 
2020) através da integração do triângulo do 
conhecimento, da investigação, da 
inovação e da educação.

(2) Durante o período de 2014-2020, o EIT 
deverá contribuir para os objetivos da 
iniciativa «Horizonte 2020 - o programa-
quadro de investigação e inovação» 
instituído pelo Regulamento n.º 
XX/XXXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho (a seguir designado Horizonte 
2020) através da integração do triângulo do 
conhecimento, da investigação, da 
inovação e da educação, com vista a 
estimular a excelência e acelerar o ritmo 
da inovação.

Or. en
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Justificação

O objetivo do EIT é o de integrar as três vertentes do triângulo do conhecimento, com vista a 
estimular a excelência enquanto aceleradora da inovação.

Alteração 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
em nome do Grupo Verts/ALE

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 difusão dos 
resultados através do livre acesso, ao 
licenciamento e à gestão dos direitos de 
propriedade intelectual são definidas nas 
regras de participação.

Or. en

Alteração 70
Marisa Matias,

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 e no Programa 
Estratégico de Inovação do EIT.

Or. en

Alteração 71
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) O EIT deverá cooperar diretamente 
com representantes nacionais e regionais e 
outras partes interessadas de toda a cadeia 
de inovação, gerando efeitos benéficos de 
ambos os lados. No intuito de tornar este 
diálogo e intercâmbio mais sistemáticos, 
deverá ser organizado um fórum das partes 
interessadas EIT, que congregue a 
comunidade mais vasta de partes 
interessadas em torno de questões 
transversais.

(6) O EIT deverá cooperar diretamente 
com representantes nacionais e regionais e 
outras partes interessadas de toda a cadeia 
de inovação, gerando efeitos benéficos de 
ambos os lados e continuando a 
desenvolver, a nível de toda a UE, uma 
forte imagem de marca do EIT enquanto 
centro de inovação. No intuito de tornar 
este diálogo e intercâmbio mais 
sistemáticos, deverá ser organizado um 
fórum das partes interessadas EIT, que 
congregue, numa plataforma comum, 
todas as Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (a seguir designadas «CCI») e a 
comunidade mais vasta de partes 
interessadas em torno de questões 
transversais.

Or. en

Alteração 72
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O EIT deverá cooperar diretamente 
com representantes nacionais e regionais e 
outras partes interessadas de toda a cadeia 
de inovação, gerando efeitos benéficos de 
ambos os lados. No intuito de tornar este 
diálogo e intercâmbio mais sistemáticos, 
deverá ser organizado um fórum das partes 
interessadas EIT, que congregue a 
comunidade mais vasta de partes 
interessadas em torno de questões 
transversais.

(6) O EIT deverá cooperar diretamente 
com representantes nacionais e regionais e 
outras partes interessadas de toda a cadeia 
de inovação, gerando efeitos benéficos de 
ambos os lados. No intuito de tornar este 
diálogo e intercâmbio mais sistemáticos, 
deverá ser organizado um fórum das partes 
interessadas EIT, que congregue a 
comunidade mais vasta de partes 
interessadas em torno de questões 
transversais. Neste âmbito, deverá 
realizar-se uma campanha de 
comunicação junto das universidades, das 
comunidades locais e dos parlamentos 
nacionais.
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Or. fr

Alteração 73
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O EIT deverá cooperar diretamente 
com representantes nacionais e regionais e 
outras partes interessadas de toda a cadeia 
de inovação, gerando efeitos benéficos de 
ambos os lados. No intuito de tornar este 
diálogo e intercâmbio mais sistemáticos, 
deverá ser organizado um fórum das partes 
interessadas EIT, que congregue a 
comunidade mais vasta de partes 
interessadas em torno de questões 
transversais.

(6) O EIT deverá cooperar diretamente 
com representantes nacionais e regionais e 
outras partes interessadas de toda a cadeia 
de inovação, gerando efeitos benéficos de 
ambos os lados. No intuito de tornar este 
diálogo e intercâmbio mais sistemáticos, 
deverá ser organizado um fórum das partes 
interessadas EIT, que congregue a 
comunidade mais vasta de partes 
interessadas, incluindo ONG, em torno de 
questões transversais.

Or. en

Justificação

Um diálogo sobre a inovação e a tecnologia, enquanto meio de abordagem dos desafios 
societais, deve incluir todas as partes interessadas da sociedade, de maneira a adquirir 
perspetivas abrangentes sobre estes desafios. Além disso, um diálogo permanente com todas 
as partes satisfaz a necessidade de ficar em sintonia com a dinâmica dos desafios societais no 
tempo.

Alteração 74
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Pela sua própria natureza e 
composição, o EIT deve promover 
abordagens multidisciplinares e 
interdisciplinares para a inovação o 
empreendedorismo, incluindo o 
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desenvolvimento de soluções não 
tecnológicas, abordagens organizativas, 
novos modelos empresariais, inovação de 
sistemas e inovações no setor público, 
como um complemento necessário às 
atividades de inovação tecnológica e 
técnica.

Or. en

Alteração 75
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O EIT deverá procurar de maneira 
ativa uma cooperação acrescida com o 
setor privado e, em particular, com as 
pequenas e médias empresas (PME).

Or. en

Justificação

A participação do setor privado enquanto elemento importante do triângulo do conhecimento 
é crucial. Contudo, nas CCI atuais verifica-se às vezes uma falta de participação do setor 
privado; por conseguinte, o EIT deve tomar medidas para assegurar a implicação do mesmo.

Alteração 76
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) A inovação e o empreendedorismo 
sociais devem constituir, quando 
adequado, uma parte importante das 
atividades dos EIT e das CCI, porquanto 
os produtos, serviços e processos 
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inovativos resultantes das CCI interagem 
diretamente com os desafios societais 
maiores.

Or. en

Alteração 77
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O alcance da contribuição do EIT para 
as Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (a seguir designadas «CCI») deve 
ser definido, devendo ser clarificadas as 
origens dos recursos financeiros das CCI.

(7) O alcance da contribuição do EIT para 
as Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (a seguir designadas «CCI») deve 
ser definido, devendo ser clarificadas as 
origens dos recursos financeiros das CCI.
O EIT deve agir na qualidade de 
investidor, segundo uma lógica 
empresarial, e os seus investimentos 
devem produzir um efeito de alavanca 
para outras fontes de financiamento 
público ou privado.

Or. en

Alteração 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O alcance da contribuição do EIT para 
as Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (a seguir designadas «CCI») deve 
ser definido, devendo ser clarificadas as 
origens dos recursos financeiros das CCI.

(7) O alcance da contribuição do EIT para 
as Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (a seguir designadas «CCI») deve 
ser definido, devendo ser clarificadas as 
origens dos recursos financeiros das CCI.
O EIT deve criar sinergias acrescidas e 
uma complementaridade tão grande 
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quanto possível com os Fundos 
Estruturais.

Or. en

Alteração 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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 deve-se procurar obter o 
equilíbrio dos géneros. 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.

Or. en

Alteração 80
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As novas CCI, incluindo os elementos 
sobre os respetivos domínios prioritários, 
a organização e o calendário do processo 
de seleção, devem ser lançadas com base 
em modalidades definidas no Programa 
Estratégico de Inovação.

(9) O Programa Estratégico de Inovação 
define as modalidades segundo as quais 
são lançadas novas CCI.  Uma parte do 
orçamento para novas CCI no período 
2014-2020 deve ser gasta nas CCI 
baseadas nos temas definidos pelo 
Programa Estratégico de Inovação. A outra 
parte do orçamento pode ser atribuída 
livremente pelo EIT, seja ao reforço 
destas CCI, seja ao lançamento de CCI 
sobre outros temas. O EIT tem a liberdade 
de escolher o tamanho, a duração e o 
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calendário adequados para todas as novas 
CCI.

Or. en

Justificação

A fim A fim de aumentar a flexibilidade da política de inovação da UE, o EIT deve ter a 
possibilidade de lançar CCI sobre temas diversos dos acordados no Programa Estratégico de 
Inovação. O Instituto tem a liberdade de escolher os temas mais adequados de entre os 
propostos no Programa Estratégico de Inovação. Para todas as novas CCI, tem a liberdade 
de escolher o tamanho, a duração e o calendário adequados.

Alteração 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) As novas CCI, incluindo os elementos 
sobre os respetivos domínios prioritários, a 
organização e o calendário do processo de 
seleção, devem ser lançadas com base em 
modalidades definidas no Programa 
Estratégico de Inovação.

(9) As novas CCI, incluindo os elementos 
sobre os respetivos domínios prioritários, a 
organização e o calendário do processo de 
seleção, devem ser lançadas com base em 
modalidades definidas no Programa 
Estratégico de Inovação, através de um 
processo rigoroso, transparente e 
competitivo, que tenha em conta 
abordagens ascendentes e a evolução do 
panorama dos desafios societais na UE, e 
que, ao mesmo tempo, propicie clareza e 
previsibilidade aos potenciais 
participantes.

Or. en

Alteração 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) As novas CCI, incluindo os elementos 
sobre os respetivos domínios prioritários, a 
organização e o calendário do processo de 
seleção, devem ser lançadas com base em 
modalidades definidas no Programa 
Estratégico de Inovação.

(9) As novas CCI, incluindo os elementos 
sobre os respetivos domínios prioritários, a 
organização e o calendário do processo de 
seleção, devem ser lançadas de forma 
competitiva, com base em modalidades 
definidas no Programa Estratégico de 
Inovação. Todas as fases do processo de 
seleção de novas CCI devem ser abertas e 
transparentes.

Or. en

Alteração 83
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As CCI devem contribuir para a 
obtenção de soluções para os grandes 
desafios societais comuns com os quais se 
depara a sociedade europeia, 
mencionados no relatório do Parlamento 
Europeu sobre a União da Investigação, a 
saber:
- a evolução demográfica atual: o 
envelhecimento da sociedade, uma 
população mundial em crescimento 
(nutrição, saúde, prevenção das doenças), 
a urbanização, a coesão social e a 
migração;
- a transição para uma gestão sustentável 
dos recursos (biológicos e não biológicos):
as alterações climáticas, a energia 
renovável e a eficiência energética, a 
eficiência em termos de recursos, a 
escassez de água, as cheias e os esforços 
no sentido de proteger e substituir 
matérias-primas essenciais;
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- uma base económica sólida, estável, 
equitativa e competitiva: recuperação 
económica, aproveitamento de uma 
sociedade baseada no conhecimento e 
reforço da competitividade e do emprego 
na UE.
Estes três desafios societais sobrepõem-se, 
estão interligados e abrangem todos os 
desafios mencionados no quadro do 
segundo pilar do PQ Horizonte 2020.

Or. en

Justificação

A inovação na União Europeia deve ser relevante para a sociedade e visar obter soluções 
para os grandes desafios societais com os quais nos deparamos.

Alteração 84
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O número de CCI deve ser definido 
em concordância com as prioridades 
delineadas no Programa Estratégico de 
Inovação. As CCI devem ser 
dimensionadas de modo a serem "atores 
de nível mundial", poderem mudar o 
panorama da inovação na UE e 
contribuírem de maneira significativa, 
nas áreas respetivas, para enfrentar os 
desafios societais. O processo de seleção 
das CCI deve basear-se sempre na 
qualidade, na viabilidade e no potencial 
das propostas.

Or. en

Alteração 85
Judith A. Merkies
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Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) No processo de designação das CCI, 
o EIT deve ter uma abordagem adaptada 
e ter em conta o facto de nem todas as 
CCI terem as mesmas necessidades 
financeiras, a mesma dimensão ou a 
mesma duração.

Or. en

Justificação

Os setores empresariais são diferentes e exigem, portanto, abordagens diversas. Certas CCI 
necessitam apenas de algumas co-implantações, ao passo que outros têm um âmbito mais 
abrangente. O EIT deve ter uma abordagem adaptada a cada CCI.

Alteração 86
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O EIT é o único instrumento no 
âmbito do PQ Horizonte 2020 que tem um 
enfoque particular no aspeto educacional.
O EIT deve surgir como fornecedor de 
ensino pós-graduação de nível mundial, 
introduzindo um paradigma educacional 
de vanguarda para um ensino superior 
apto a enfrentar o paradoxo europeu.

Or. en

Alteração 87
Ioannis A. Tsoukalas
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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, cursos de verão, 
cursos de aprendizagem a distância e 
estágios. O EIT deve investir na 
fomentação de uma marca EIT de nível 
mundial na área da educação empresarial 
inovadora.

Or. en

Alteração 88
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O EIT e as CCI são incentivados a 
desenvolver sinergias educativas com as 
políticas da UE e dos Estados-Membros, 
de maneira a apoiar a disponibilização 
futura do capital humano necessário, 
essencial para abrir o caminho da Europa 
rumo à liderança científica, tecnológica e 
inovativa. Para o efeito, deve ser 
promovido o ensino de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática 
(STEM) e devem ser proporcionadas 
formações empresarias, bolsas e estágios 
para os jovens europeus e os estudantes 
de alto nível do ensino secundário e 
superior.

Or. en

Alteração 89
Ioannis A. Tsoukalas
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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. A coordenação e a 
cooperação entre as CCI devem ser 
exercidas pelo EIT de maneira a 
assegurar sinergias e valor acrescentado 
provindo dos numerosos parceiros do 
EIT.

Or. en

Alteração 90
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As CCI deverão procurar estabelecer 
sinergias com iniciativas da União 
Europeia pertinentes.

(12) As CCI deverão procurar estabelecer 
sinergias e articular-se com iniciativas e 
instrumentos pertinentes e 
complementares na área da investigação, 
do desenvolvimento e da inovação a nível 
europeu, como as parcerias europeias de 
inovação e os planos SET.

Or. en

Justificação

A complementaridade e a articulação entre as iniciativas são necessárias para simplificar o 
panorama europeu da inovação.
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Alteração 91
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As CCI devem desempenhar o 
papel de «catalisadoras da inovação», 
capazes de produzir um número 
significativo de inovadores, altamente 
necessários, os quais serão depositários 
da cultura e da experiência empresarial e 
estarão aptos a criar PME inovativas,
baseadas no conhecimento, e a 
transformar as empresas existentes. As 
CCI devem tornar-se uma referência e um 
modelo de colaboração facilmente 
reproduzível para outras comunidades 
I&D&I europeias, regionais e nacionais, 
bem como para consolidar Fundos 
Estruturais tendo em vista a realização 
dos objetivos europeus de inovação.

Or. en

Alteração 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes.

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes.

A excelência deve ser o principal motor do 
EIT na sua globalidade, e, 
simultaneamente, promover o reforço da 
participação a fim de estimular a 
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excelência na Europa, incluindo o 
conceito de «escada da excelência» como 
algo que incentivará ainda mais o 
envolvimento de unidades que 
demonstrem uma forte excelência em 
estado embrionário, tais como pequenos 
grupos de inovação e empresas em fase de 
arranque altamente inovadoras, que 
poderão atuar como catalisadores da
inovação a nível regional e local e 
divulgar a cultura da inovação do EIT em 
toda a UE.

Or. en

Alteração 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes.

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes.
Adicionalmente, o EIT e as CCI devem 
procurar desenvolver atividades de 
divulgação e criar ligações com 
instituições e outros parceiros em centros 
de excelência potenciais ou emergentes, 
em particular nos casos em que haja uma 
procura e/ou oferta comprovada, para 
obter os resultados mais eficientes.

Or. en

Justificação

O maior leque possível de partes interessadas, regiões e Estados-Membros devem aproveitar 
as atividades do EIT e das CCI, enquanto garantias de excelência.
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Alteração 94
Marisa Matias

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes.

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes. Os critérios 
de avaliação devem incluir, enquanto 
indicador positivo, a participação de 
Estados-Membros ainda não implicados 
em CCI já existentes.

Or. en

Alteração 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes.

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes. O EIT deve 
assegurar acesso livre a todas as 
comunidades europeias de investigação de 
alto nível.

Or. en

Alteração 96
Judith A. Merkies
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Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O EIT deve ter em conta o bom 
equilíbrio entre os diferentes 
intervenientes do triângulo do 
conhecimento implicados nas CCI, 
debruçando-se especialmente sobre o 
envolvimento dos intervenientes menores, 
como os pequenos centros de investigação 
e as PME.

Or. en

Justificação

É importante alcançar um bom equilíbrio no que respeita ao envolvimento de vários 
elementos do triângulo do conhecimento.

Alteração 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) O EIT e as CCI devem 
desempenhar o papel de modelos de 
aplicação do triângulo do conhecimento 
na UE e devem acabar por se tornar 
prestadores de serviços para o reforço das 
capacidades de inovação na UE, através 
da criação e da aplicação de políticas de 
inovação e de estratégias de 
«especialização inteligente».

Or. en
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Alteração 98
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O EIT deve adotar os critérios e 
processos para o financiamento, 
monitorização e avaliação das atividades 
das CCI antes de lançar o processo de 
seleção destas CCI.

(14) O EIT deve adotar os critérios e 
processos para o financiamento, 
monitorização e avaliação das atividades 
das CCI antes de lançar o processo de 
seleção destas CCI. Em particular, uma 
parte significativa da contribuição 
financeira anual para as CCI deve ser 
atribuída com base num mecanismo de 
exame competitivo.

Or. en

Alteração 99
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O EIT deve procurar reduzir os 
encargos administrativos das CCI.

Or. en

Alteração 100
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O programa de trabalho trienal do EIT 
deve ter em conta o parecer da Comissão 
sobre os objetivos específicos do EIT, tal 

(15) O programa de trabalho trienal do EIT 
deve ter em conta os pareceres da 
Comissão, do Parlamento e do Conselho
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como definido na iniciativa Horizonte 
2020, e a sua complementaridade com as 
políticas e os instrumentos da União 
Europeia.

sobre os objetivos específicos do EIT, tal 
como definido na iniciativa Horizonte 
2020, e a sua complementaridade com as 
políticas e os instrumentos da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A avaliação do EIT deve proporcionar 
um contributo oportuno para a avaliação de 
Horizonte 2020 em 2017 e em 2023.

(17) A avaliação do EIT deve permitir a 
comparação direta entre os indicadores-
chave e de desempenho e os instrumentos 
relevantes do PQ Horizonte 2020 e deve 
proporcionar um contributo oportuno para 
a avaliação de Horizonte 2020 em 2017 e 
em 2023

Or. en

Alteração 102
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Comissão deverá reforçar o seu 
papel no controlo da aplicação de aspetos 
específicos das atividades do EIT.

Suprimido

Or. en

Justificação

Um maior empenho da Comissão no processo de acompanhamento é desnecessário e levaria 
a mais burocracia.
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Alteração 103
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Comissão deverá reforçar o seu 
papel no controlo da aplicação de aspetos 
específicos das atividades do EIT.

(18) A Comissão deverá reforçar o seu 
papel no controlo da aplicação de aspetos 
específicos das atividades do EIT e das 
CCI.

Or. en

Alteração 104
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Embora inicialmente previsto, a 
Fundação EIT não receberá uma 
contribuição direta do orçamento da UE, 
pelo que o procedimento de quitação da 
UE não se lhe deve aplicar.

Suprimido

Or. fr

Alteração 105
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Embora inicialmente previsto, a 
Fundação EIT não receberá uma 
contribuição direta do orçamento da UE, 

Suprimido
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pelo que o procedimento de quitação da 
UE não se lhe deve aplicar.

Or. it

(ver alteração que suprime Anexo – secção 2 – ponto 1 – alínea n))

Alteração 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

(-1) No artigo 2.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
«"Inovação", o processo através do qual 
novas ideias ajudam a dar resposta a 
necessidades sociais ou económicas, 
gerando novos produtos, serviços, 
processos ou modelos empresariais e 
organizacionais que acrescentam valor à 
sociedade e podem ser introduzidos com 
êxito num mercado existente ou são 
capazes de criar novos mercados;»

Or. en

Justificação

A dimensão comercial é um elemento-chave da inovação.

Alteração 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 9-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserido o seguinte número:
«9-A. "Comunidades Regionais de 
Inovação e Execução (CRI)", entidades 
que visam a desenvolver relações com o 
EIT, com o objetivo final de passar a fazer 
parte do mesmo. Isto significa que uma 
CRI é uma parceria autónoma de 
instituições de ensino superior, 
organizações de investigação, empresas e 
outras partes interessadas no processo de 
inovação, que tem a forma de uma rede 
estratégica baseada no planeamento 
conjunto da inovação a médio e longo 
prazo, com a possibilidade intrínseca de 
subir a escada da excelência, atingindo a 
excelência na educação, investigação e 
inovação, e de oficializar a sua relação 
com o EIT, independentemente da sua 
forma legal particular.»

Or. en

Alteração 108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 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 para conferências e eventos 
presenciais ou virtuais, aberta aos 
representantes de autoridades nacionais e 
regionais, de interesses organizados e 
personalidades de empresas, do ensino 
superior, da investigação, associações, 
sociedade civil e organizações de clusters, 
organizações da sociedade civil, assim 
como outras partes interessadas de todo o 
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triângulo do conhecimento».

Or. en

Alteração 109
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 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 
reunião aberta aos representantes de 
autoridades nacionais, regionais e locais, 
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».

Or. ro

Alteração 110
Mario Pirillo

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 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 
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, 
ONG, assim como outras partes 
interessadas de todo o triângulo do 
conhecimento».
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Or. en

Justificação

Um fórum das partes interessadas não se deve limitar a incluir partes do triângulo do 
conhecimento mas deve também abarcar ONG que representem estes interesses e 
preocupações.

Alteração 111
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. «Atividades de valor acrescentado das 
CCI»,  atividades desenvolvidas por 
organizações parceiras em prol da 
integração do triângulo do conhecimento 
constituído pela investigação, a inovação e 
o ensino superior, incluindo atividades de 
estabelecimento, de administração e de 
coordenação das CCI.

11. «Atividades de valor acrescentado das 
CCI»,  atividades desenvolvidas por 
organizações parceiras em prol da 
integração do triângulo do conhecimento 
constituído pela investigação, a inovação e 
o ensino superior, incluindo atividades de 
estabelecimento, de administração e de 
coordenação das CCI e que contribuam 
para os objetivos gerais do EIT.

Or. en

Alteração 112
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 3

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, 

O EIT tem por missão contribuir para o 
crescimento económico sustentável e para 
a competitividade na Europa e obter 
soluções para os grandes desafios 
societais com que se confronta a 
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deve promover e integrar atividades de 
ensino superior, de investigação e de 
inovação segundo os padrões mais 
exigentes.

sociedade europeia, como mencionado no 
considerando 9-A, reforçando e 
acelerando 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.

Os objetivos gerais do EIT, os objetivos 
específicos e os indicadores de resultados 
para o período de 2014 a 2020 são 
definidos no Horizonte 2020.

Os objetivos gerais do EIT, os objetivos 
específicos e os indicadores de resultados 
para o período de 2014 a 2020 são 
definidos no Horizonte 2020.»

Or. en

Justificação

A inovação na União Europeia deve ser relevante para a sociedade e visar obter soluções aos 
grandes desafios societais com os quais nos deparamos.

Alteração 113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 3

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 
desenvolvimento económico e social
sustentável e para a competitividade na 
Europa, reforçando as capacidades de 
inovação e de empreendedorismo dos 
Estados-Membros e da União. Para tal, 
deve promover e integrar atividades de 
ensino superior, de investigação, de 
inovação e de empreendedorismo segundo 
os padrões mais exigentes.

Os objetivos gerais do EIT, os objetivos 
específicos e os indicadores de resultados 
para o período de 2014 a 2020 são 
definidos no Horizonte 2020.

Os objetivos gerais do EIT, os objetivos 
específicos e os indicadores de resultados 
para o período de 2014 a 2020 são 
definidos no Horizonte 2020.»
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Or. en

Alteração 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 3

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. Para tal, 
deve promover e integrar atividades de 
ensino superior, de investigação e de 
inovação segundo os padrões mais 
exigentes, de molde a desenvolver uma 
cultura do empreendedorismo.

Os objetivos gerais do EIT, os objetivos 
específicos e os indicadores de resultados 
para o período de 2014 a 2020 são 
definidos no Horizonte 2020.

Os objetivos gerais do EIT, os objetivos 
específicos e os indicadores de resultados 
para o período de 2014 a 2020 são 
definidos no Horizonte 2020.»

Or. en

Alteração 115
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 4.º, n.º 1, a alínea a) passa 
a ter a seguinte redação:
«a) Um conselho diretivo, composto de 
maneira equilibrada por especialistas de 
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alto nível com experiência nas áreas do 
ensino superior, da investigação, da 
inovação e das empresas. É responsável 
pela direção das atividades do EIT, pela 
seleção, designação e avaliação das CCI 
e por todas as restantes decisões 
estratégicas;»

Or. en

Justificação

Nos organismos do EIT deve verificar-se um equilíbrio entre intervenientes das áreas da 
educação, da investigação, da inovação e das empresas.

Alteração 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A alínea b) passa a ter a seguinte 
redação:
«b) Estabelece ativamente relações com 
instituições e centros de excelência e 
inovação emergentes, de maneira a 
aumentar a capacidade de inovação da 
UE. Este aspeto envolverá a articulação 
entre instituições de investigação de 
excelência e regiões menos desenvolvidas, 
bem como geminações, intercâmbio de 
pessoal e programas de mobilidade, 
consultoria e assistência especializadas,
bem como o desenvolvimento de 
estratégias conjuntas.»

Or. en
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Alteração 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A alínea b) passa a ter a seguinte 
redação:

«b) Realiza um trabalho de 
sensibilização junto de potenciais 
organizações parceiras, especialmente 
PME e centros de excelência emergentes 
e potenciais, incentiva e facilita a 
participação destas últimas nas suas 
atividades;»

Or. en

Alteração 118
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A alínea c) passa a ter a seguinte 
redação:
«c) Seleciona e designa CCI de acordo 
com o artigo 7.º  e fixa, por meio de 
acordos, os seus direitos e obrigações;
fornece-lhes apoio adequado e rápido;
aplica as medidas adequadas de controlo 
de qualidade; acompanha em 
permanência e avalia periodicamente as 
atividades e os resultados das CCI; e 
garante um nível adequado de 
coordenação entre as diferentes co-
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implantações e as CCI;»

Or. en

Justificação

As tarefas do EIT devem incluir o apoio adequado às CCI, o acompanhamento e a avaliação 
das suas atividades e resultados, a garantia da coordenação entre as co-implantações de uma 
única CCI e entre diversas CCI.

Alteração 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) É aditada a seguinte alínea:
«f-A) Avalia as práticas de DPI no âmbito 
das CCI e o seu impacto na capacidade 
europeia de inovação, em particular nas 
PME; proporciona orientação 
relativamente a modelos inovadores de 
DPI que promovam a transferência e a 
difusão de conhecimento na UE;»

Or. en

Justificação

O papel do EIT neste contexto é de proporcionar orientação estratégica às CCI. Por isso, a 
avaliação das práticas de DPI adotadas pelo EIT deve ter lugar no âmbito das CCI.

Alteração 120
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – n.° 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redação:
“(h) Assegura a complementaridade, a 
sinergia e a coerência entre as atividades 
do EIT e outros programas 
comunitários;"

Or. it

Justificação

O objetivo é o de assegurar a coerência com os objetivos de outros programas da UE e de 
incentivar a interdisciplinaridade.

Alteração 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditada a seguinte alínea h-A):
«h-A) Surge enquanto prestador de 
serviços para o reforço das capacidades 
de inovação na UE, auxiliando entidades 
nacionais e regionais, especialmente no 
caso das regiões com menor desempenho, 
na criação e aplicação de políticas de 
inovação e de estratégias de 
"especialização inteligente";»

Or. en

Alteração 122
Judith A. Merkies
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) É aditada a seguinte alínea h-A):
«h-A) Promove as CCI enquanto 
parceiros para a inovação de excelência, 
dentro e fora da União Europeia.»

Or. en

Alteração 123
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-C) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – n.º 1 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) É aditada a seguinte alínea h-B):
«h-B) Apoia e aconselha as CCI em 
assuntos administrativos e financeiros e 
propõe um "guia de boas práticas" para 
divulgar as boas práticas e as 
experiências das CCI existentes às novas 
CCI.»

Or. en

Alteração 124
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea a-D) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – n.º 1 – alínea h-C) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-D) É aditada a seguinte alínea h-C):
«h-C) Facilita a comunicação efetiva e a 
cooperação temática entre várias co-
implantações e as CCI.»

Or. en

Alteração 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5.º – 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 
da União em matéria de inovação, de 
investigação e de educação. As partes 
interessadas devem ser convidadas a 
expressar os seus pontos de vista”.

“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 
da União em matéria de inovação, de 
investigação e de educação e para receber 
o contributo das partes interessadas 
relativamente à agenda, à estratégia e às 
operações do EIT.

Or. en

Alteração 126
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(4-A) No artigo 6.º, n.º 1, a alínea b) passa 
a ter a seguinte redação:
"b) Investigação de ponta orientada 
para a inovação em domínios de grande 
interesse económico e social baseada nos 
resultados da investigação europeia e 
nacional, com potencialidade para 
reforçar a competitividade da Europa no 
plano internacional e obter soluções para 
os grandes desafios societais;"

Or. en

Justificação

A inovação na União Europeia deve visar obter soluções para os grandes desafios societais 
que enfrentamos.

Alteração 127
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

“c) Atividades de educação e formação a 
nível de mestrado e doutoramento, assim 
como cursos de formação profissional, em 
disciplinas que respondam às futuras 
necessidades socioeconómicas europeias e 
que promovam o desenvolvimento de 
competências relacionadas com a inovação, 
o aperfeiçoamento de aptidões de gestão e 
direção de empresas e a mobilidade de 
investigadores e estudantes;»

“c) Atividades de educação e formação a 
nível de mestrado e doutoramento, assim 
como cursos de formação profissional, em 
disciplinas que respondam às futuras 
necessidades do mercado do trabalho da 
União e que promovam o desenvolvimento 
de competências relacionadas com a 
inovação, o aperfeiçoamento de aptidões 
de gestão e direção de empresas e a 
mobilidade de investigadores e 
estudantes;»

Or. it
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Justificação

É extremamente importante incluir a referência ao mercado do emprego, para colocar o 
enfoque nos objetivos das atividades de educação e formação, visando assegurar que as 
pessoas sejam suficientemente qualificadas e que possam integrar-se na força de trabalho. 

Alteração 128
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

"c) Atividades de educação e formação a 
nível de mestrado e doutoramento, assim 
como cursos de formação profissional, em 
disciplinas que respondam às futuras 
necessidades socioeconómicas europeias e 
que promovam o desenvolvimento de 
competências relacionadas com a inovação, 
o aperfeiçoamento de aptidões de gestão e 
direção de empresas e a mobilidade de 
investigadores e estudantes;»

"c) Atividades de educação e formação a 
nível de mestrado e doutoramento, assim 
como cursos de formação profissional, em 
disciplinas que respondam às futuras 
necessidades socioeconómicas europeias e 
que alarguem a base de talento da UE, 
promovam o desenvolvimento de 
competências relacionadas com a inovação, 
o aperfeiçoamento de aptidões de gestão e 
direção de empresas, a atração e retenção 
dos maiores talentos, e a mobilidade de 
investigadores e estudantes;»

Or. en

Alteração 129
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No artigo 6.º, é inserido o seguinte 
n.º 1-A:
"1-A. As CCI devem procurar integrar-se 
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e coordenar-se tanto quanto possível com 
as iniciativas europeias, nacionais e 
regionais existentes e com os 
instrumentos locais em matéria de 
investigação, desenvolvimento e 
inovação."

Or. en

Alteração 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No artigo 6.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
"2. As CCI gozam de autonomia geral 
substancial para definir a sua 
organização e composição internas. Em 
especial, as CCI:
a) Criam uma estrutura de governação 
contando com representantes dos setores 
do ensino superior, da investigação e das 
empresas;
b) Estão abertas a novos membros, em 
especial às PME, que possam acrescentar
valor à parceria;
c) Funcionam de maneira aberta e 
transparente."

Or. en

Justificação

A estrutura de governança das CCI deve permanecer flexível, para assegurar uma 
organização eficiente.
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Alteração 131
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(5-B) No artigo 6.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
"2. As CCI gozam de autonomia geral 
substancial para definir a sua 
organização e composição internas, bem 
como os seus programas e métodos de 
trabalho exatos. As CCI devem 
procurar, em especial, estar abertas a 
novos membros quando estes 
acrescentarem valor à parceria, tendo 
presente a estabilidade e a continuidade 
da parceria."

Or. en

Alteração 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No artigo 6.º, é inserido o seguinte 
n.º 2-A:
"2-A. Em particular, devem ser 
desenvolvidas complementaridades e 
sinergias estreitas com os Fundos 
Estruturais através da promoção de uma 
abordagem multifundos. O EIT deve 
conferir um «selo de excelência» a 
projetos com avaliação positiva que não 
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tenham, de outra forma, conseguido obter 
financiamento devido a limitações de 
ordem orçamental. Podem ser usados 
fundos nacionais e estruturais, em 
colaboração com o EIT, com o intuito de 
proporcionar subvenções de retorno e 
instalação aos diplomados do EIT, 
contribuindo assim para uma difusão 
geográfica das capacidades de inovação e 
empreendedorismo do EIT por toda a 
UE."

Or. en

Alteração 133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) No artigo 6.º, é inserido o seguinte 
n.º 3-A:
"3-A. A fim de melhorar a entrega de 
resultados do EIT, as atividades 
desenvolvidas pelas CCI devem ter um 
impacto mensurável na criação de «start-
ups» e «spin-offs» inovativas e 
sustentáveis, sobretudo através de apoio 
dado às atividades relacionais e 
empresariais dos beneficiários de 
diplomas e formações do EIT."

Or. en

Alteração 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

-a) No artigo 7.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
"1. Uma parceria é selecionada e 
designada pelo EIT para constituir uma 
CCI ou CRI com base num processo 
concorrencial, aberto e transparente. Os 
critérios pormenorizados de seleção das 
CCI ou CRI, com base nos princípios da 
excelência e da relevância para a 
inovação, são aprovados e publicados 
pelo EIT. No processo de seleção são 
envolvidos peritos externos 
independentes."

Or. en

Alteração 135
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 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 Programa Estratégico de 
Inovação define as modalidades segundo 
as quais são lançadas novas CCI.  60% do 
orçamento para novas CCI no período 
2014-2020 deve ser utilizado nas CCI com 
base em temas definidos pelo Programa 
Estratégico de Inovação. Os restantes 
40% do orçamento podem ser atribuídos 
livremente pelo EIT, seja ao reforço 
destas CCI, seja ao lançamento de CCI 
sobre outros temas. O EIT tem a liberdade 
de escolher a dimensão, a duração e o 
calendário adequados para todas as novas 
CCI."
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Or. en

Justificação

A fim de aumentar a flexibilidade da política de inovação da UE, o EIT deve ter a 
possibilidade de lançar CCI sobre temas diversos dos acordados no Programa Estratégico de 
Inovação. O Instituto tem a liberdade de escolher os temas mais adequados de entre os 
propostos no Programa Estratégico de Inovação. Para todas as novas CCI, tem a liberdade 
de escolher o tamanho, a duração e o quadro temporal adequados.

Alteração 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 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 e a 
designação de CCI em função dos 
domínios prioritários e do calendário 
claramente definidos no PEI. O número de 
CCI selecionadas depende da maturidade 
e da prontidão dos consórcios europeus 
no que respeita à criação de CCI 
credíveis, do potencial impacto societal e 
económico e das oportunidades de 
sinergias com outras iniciativas, bem 
como da capacidade de absorção do EIT e 
do orçamento disponível."

Or. en

Alteração 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) No artigo 7.º, é inserido o seguinte 
n.º 1-B:
"1-B. A seleção de novas CCI deve ser 
feita numa base competitiva e assentar 
nos méritos e potenciais de cada CCI 
avaliada, não devendo depender do 
desempenho das outras CCI."

Or. en

Alteração 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-B) É inserido o seguinte n.º 1-C:
"1-C. A seleção de novas CCI deve 
basear-se essencialmente no seu potencial 
para gerar inovação e empreendedorismo.
As CCI devem participar na resolução de 
desafios societais."

Or. en

Justificação

É importante que as CCI participem na resolução dos nossos principais desafios societais, 
mas é preciso mencionar que esse não deve ser um critério primordial para a seleção das 
CCI. O principal critério de seleção deve ser o potencial das CCI para gerar inovação e 
empreendedorismo.

Alteração 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a-A) No n.º 2, a parte introdutória passa a 
ter a seguinte redação:
"2. De acordo com os princípios 
consagrados no n.º 1, na seleção das CCI 
ou CRI devem ser tidos em conta em 
particular os seguintes critérios:"

Or. en

Alteração 140
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) É aditada a seguinte alínea b-A):
"b-A) Capacidade de contribuir para 
enfrentar os grandes desafios societais 
mencionados no relatório do Parlamento 
Europeu sobre a União da Inovação."

Or. en

Alteração 141
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-C) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7.º – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

a-C) No artigo 7.º, n.º 2, a alínea d) passa 
a ter a seguinte redação:
"d) Participação na parceria de 
organizações ativas no triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino 
superior, a investigação e a inovação,
tendo em conta um bom equilíbrio entre 
estes três elementos;"

Or. en

Alteração 142
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

“h) disponibilidade para estabelecer 
sinergias com outras iniciativas da União 
Europeia,»

“h) disponibilidade para estabelecer 
sinergias com outras iniciativas da União 
Europeia, nas áreas da Investigação, do 
Desenvolvimento e da Inovação,»

Or. en

Alteração 143
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserida a seguinte alínea h-A):
“h-A) Complementaridade da parceria 
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com outros programas de inovação 
europeus, nacionais, regionais e locais."

Or. en

Alteração 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserido o seguinte n.º 2-A:
"2-A. As CCI definem os seus métodos de 
trabalho e a sua agenda específica. Em 
especial, as CCI:
a) Criam um plano empresarial anual de 
atividades com objetivos específicos, 
marcos importantes e indicadores 
essenciais de desempenho;
b) Desenvolvem estratégias a fim de 
conseguir sustentabilidade financeira 
conducente a uma diminuição gradual do 
financiamento da UE;
c) Realizam atividades de divulgação, em 
particular com centros de excelência 
emergentes e potenciais;"

Or. en

Justificação

A expressão centros de excelência emergentes e potenciais é melhor do que centros de 
excelência em regiões da UE com menor desempenho, visto que a primeira não inclui 
indicações geográficas explícitas, mas sim implícitas, o que coloca mais enfoque na 
excelência.

Alteração 145
Oreste Rossi
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.° 3

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 dois Estados-Membros 
diferentes. Todas estas organizações 
parceiras devem ser independentes entre si 
na aceção do artigo 7.° das regras de 
participação.

Or. it

Justificação

O objetivo é o de restabelecer a redação original do número.

Alteração 146
Judith A. Merkies

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

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 dois Estados-Membros 
diferentes. Todas estas organizações 
parceiras devem ser independentes entre si 
na aceção do artigo 7.° das regras de 
participação.

Or. en
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Alteração 147
Philippe Lamberts
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A maioria das organizações parceiras 
que formam as CCI devem estar 
estabelecidas nos Estados-Membros. As 
CCI devem incluir pelo menos uma 
instituição de ensino superior e uma 
empresa privada.

4. (a) Pelo menos dois terços das 
organizações parceiras que formam as CCI 
devem estar estabelecidas nos 
Estados-Membros.

(b) As CCI devem incluir, pelo menos, 
uma instituição de ensino superior, uma 
entidade privada e uma PME.

Or. en

Alteração 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea e-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

e-A) É inserido o seguinte n.º 4-A:
"4-A. Uma Comunidade Regional de 
Inovação e Execução (CRI) visa a 
desenvolver relações com o EIT, com o 
objetivo final de passar a fazer parte do 
mesmo. Uma CRI pode ser reconhecida 
como CRI se o seu desenvolvimento 
mostrar sinais de que poderá cumprir, na 
devida altura, todos os requisitos acima 
mencionados. Uma CRI deve cumprir 
pelo menos os requisitos estabelecidos no 
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n.º 2, alíneas b), c), d), e), f), g). A 
autoridade mencionada no n.º 1 decide 
também sobre a seleção das CRI."

Or. en

Alteração 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT organiza, com base em indicadores 
essenciais de desempenho e em cooperação 
com a Comissão, o acompanhamento 
permanente e as avaliações externas 
periódicas das realizações, dos resultados e 
do impacto de cada CCI».

O EIT organiza, com base em indicadores 
essenciais de desempenho e em cooperação 
com a Comissão, o acompanhamento 
permanente e as avaliações externas 
periódicas das realizações, dos resultados e 
do impacto de cada CCI.

A fim de melhorar a qualidade dos 
resultados do EIT, as atividades 
desenvolvidas pelas CCI devem ter um 
impacto mensurável na criação de «start-
ups» e «spin-offs» inovativas e 
sustentáveis, sobretudo através de apoio 
dado às atividades relacionais e 
empresariais dos beneficiários de 
diplomas e atividades de formação do 
EIT."

Or. en

Alteração 150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-A
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Texto da Comissão Alteração

O EIT organiza, com base em indicadores 
essenciais de desempenho e em cooperação 
com a Comissão, o acompanhamento 
permanente e as avaliações externas 
periódicas das realizações, dos resultados e 
do impacto de cada CCI».

O EIT organiza, com base em indicadores 
essenciais de desempenho e em cooperação 
com a Comissão, o acompanhamento 
permanente e as avaliações externas 
periódicas das realizações, dos resultados e 
do impacto de cada CCI, de modo a 
possibilitar a comparação direta com o 
contributo de outros instrumentos 
relevantes do PQ Horizonte 2020, bem 
como a sua publicação no Painel de 
Avaliação Anual do EIT.

Or. en

Alteração 151
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

O EIT organiza, com base em indicadores 
essenciais de desempenho e em 
cooperação com a Comissão, o 
acompanhamento permanente e as 
avaliações externas periódicas das 
realizações, dos resultados e do impacto de 
cada CCI».

O EIT organiza, com base em indicadores 
essenciais de desempenho quantitativos e 
qualitativos, o acompanhamento 
permanente e as avaliações externas 
trienais das realizações, dos resultados e 
do impacto de cada CCI. O 
acompanhamento e a avaliação devem ser 
orientados para os resultados.

Or. en

Alteração 152
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
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Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-B – título

Texto da Comissão Alteração

Duração, prossecução e termo de uma CCI Duração, prossecução, financiamento e 
termo de uma CCI

Or. en

Alteração 153
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em função dos resultados das avaliações 
periódicas e das especificidades de 
domínios particulares, o período de 
atividade de uma CCI dura normalmente 
de 7 a 15 anos.

1. Em função dos resultados das avaliações 
periódicas e das especificidades de 
domínios particulares, o período de 
atividade de uma CCI dura pelo menos três 
anos.

Or. en

Alteração 154
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-B – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho Diretivo pode decidir 
prolongar o período de atividade de uma 
CCI para além do inicialmente previsto se 
considerar que esta é a forma mais 
adequada de concretizar o objetivos do 
EIT.

2. Em função dos resultados do 
acompanhamento e das avaliações 
periódicas, o Conselho Diretivo pode
decidir, a cada três anos, prolongar o 
financiamento da atividade de uma CCI se 
esta provar que concretiza os seus
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objetivos e os do EIT. O Conselho 
Diretivo aplica uma abordagem adaptada, 
tendo em conta o facto de nem todas as 
CCI terem as mesmas necessidades 
financeiras, o mesmo tamanho ou 
duração. O Conselho Diretivo pode 
decidir atribuir orçamento suplementar a 
uma CCI se esta atingir os seus objetivos 
mais cedo do que previsto.

Or. en

Alteração 155
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No artigo 9.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:
"3. O EIT tem igualmente na devida 
conta as políticas e iniciativas 
empreendidas a nível local, regional, 
euro-regional, nacional e 
intergovernamental, a fim de utilizar as 
melhores práticas, os conceitos bem 
estabelecidos e os recursos existentes."

Or. it

Justificação

É importante incluir as políticas locais, tendo em conta o seu potencial para gerar 
rendimentos.

Alteração 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8-A (novo)
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Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O número 3 passa a ter a seguinte 
alteração:
"3. O EIT tem igualmente na devida 
conta as políticas e iniciativas 
empreendidas a nível local, regional, 
nacional e intergovernamental, a fim de 
utilizar as melhores práticas, os 
conceitos bem estabelecidos e os recursos 
existentes."

Or. ro

Alteração 157
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 14 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) dotações de capital do EIT, incluindo 
as geridas pela Fundação EIT;

(e) dotações de capital;

Or. it

(ver alteração que suprime Anexo – secção 2 – ponto 1 – alínea n))

Alteração 158
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Um programa de trabalho trienal (a) Um programa de trabalho trienal
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progressivo, com base no PEI, quando este 
for aprovado, que inclua uma declaração 
das principais prioridades e iniciativas 
previstas pelo EIT e pelas CCI, juntamente 
com uma estimativa das necessidades e das 
fontes de financiamento. Deve igualmente 
incluir indicadores adequados para a 
monitorização das atividades das CCI e do 
EIT. O programa preliminar de trabalho 
trienal progressivo deve ser apresentado 
pelo EIT à Comissão até 31 de dezembro 
de cada ano n-2. A Comissão emite um 
parecer no prazo de três meses, tendo em 
conta os objetivos específicos do EIT, tal 
como definidos na iniciativa Horizonte 
2020 e a sua complementaridade com as 
políticas e os instrumentos da União. O 
EIT deve tomar devidamente em conta o 
parecer da Comissão e, em caso de 
desacordo, justificar a sua posição. O 
programa de trabalho definitivo é 
transmitido pelo EIT ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, para conhecimento;

progressivo, com base no PEI, quando este 
for aprovado, que inclua uma declaração 
das principais prioridades e iniciativas 
previstas pelo EIT e pelas CCI, juntamente 
com uma estimativa das necessidades e das 
fontes de financiamento. Deve igualmente 
incluir indicadores adequados para a 
monitorização das atividades das CCI e do 
EIT, através de uma abordagem orientada 
para os resultados. O programa preliminar 
de trabalho trienal progressivo deve ser 
apresentado pelo EIT à Comissão até 31 de 
dezembro de cada ano n-2. A Comissão 
emite um parecer no prazo de três meses, 
tendo em conta os objetivos específicos do 
EIT, tal como definidos na iniciativa 
Horizonte 2020 e a sua complementaridade 
com as políticas e os instrumentos da 
União. O EIT deve tomar devidamente em 
conta o parecer da Comissão e, em caso de 
desacordo, justificar a sua posição. O 
programa de trabalho definitivo é 
transmitido pelo EIT ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, para conhecimento;

Or. en

Alteração 159
Judith A. Merkies

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redação:
"1. O EIT assegura que as suas 
atividades, designadamente as que são 
geridas através das CCI, sejam sujeitas a 
um acompanhamento sistemático e a 
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uma avaliação periódica independente, 
por forma a assegurar os melhores 
resultados. A avaliação deve ser 
orientada para os resultados. Os 
resultados das avaliações são tornados 
públicos."

Or. en

Alteração 160
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 16 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(a) No nº 2, a palavra «cinco» é 
substituída pela palavra «três»;

(a) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:

"2. Até junho de 2011, e de três em três 
anos após a entrada em vigor do novo 
quadro financeiro, a Comissão deve 
apresentar, após consulta das partes 
interessadas, tanto a nível europeu, como 
a nível nacional, um relatório sobre a 
avaliação das atividades do EIT e das 
CCI. O relatório deve avaliar os critérios 
para determinar o valor acrescentado do 
EIT, e também o seu impacto, a eficácia, 
a sustentabilidade, a eficiência e a 
relevância das ações realizadas e a sua 
relação, coerência e/ou 
complementaridade com as políticas 
nacionais e comunitárias existentes, no 
apoio ao ensino superior, à investigação 
e inovação."

Or. it

Alteração 161
Oreste Rossi
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 17 – n.° 2-A

Texto da Comissão Alteração

2-A. O PEI deve incluir uma análise das 
potenciais sinergias e complementaridades
entre as atividades do EIT e demais 
programas, instrumentos e iniciativas da 
União.»

2-A. O PEI deve incluir uma análise da 
coerência mútua e das potenciais sinergias 
e complementaridades entre as atividades 
do EIT e demais programas, instrumentos e 
iniciativas da União.»

Or. it

Justificação

É preciso mencionar o facto de as atividades em questão serem coerentes relativamente aos 
objetivos visados.

Alteração 162
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

O enquadramento financeiro proveniente 
de Horizonte 2020 para a aplicação do 
presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2014 
e 31 de Dezembro de 2020 é de 3 182,230
milhões de euros. As dotações anuais são 
autorizadas pela autoridade orçamental no 
limite do quadro financeiro. A contribuição 
financeira do EIT para as CCI deve ser 
fornecida ao abrigo do presente 
enquadramento financeiro.»

O enquadramento financeiro proveniente 
de Horizonte 2020 para a aplicação do 
presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2014 
e 31 de Dezembro de 2020 é de 1 060,743
milhões de euros. As dotações anuais são 
autorizadas pela autoridade orçamental no 
limite do quadro financeiro. A contribuição 
financeira do EIT para as CCI deve ser 
fornecida ao abrigo do presente 
enquadramento financeiro.

Or. en
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Alteração 163
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

O enquadramento financeiro proveniente 
de Horizonte 2020 para a aplicação do 
presente regulamento no período 
compreendido entre 1 de Janeiro de 2014 
e 31 de Dezembro de 2020 é de 3 182,230 
milhões de euros. As dotações anuais são 
autorizadas pela autoridade orçamental no 
limite do quadro financeiro. A contribuição 
financeira do EIT para as CCI deve ser 
fornecida ao abrigo do presente 
enquadramento financeiro.»

O enquadramento financeiro para a 
aplicação do presente regulamento no 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
2014 e 31 de dezembro de 2020 é 
estabelecido no artigo 6.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE) n.º [XXX/XXXX] que 
estabelece o "Horizonte 2020 –
Programa-Quadro de Investigação e 
Inovação (2014-2020)". As dotações 
anuais são aprovadas pela autoridade 
orçamental dentro dos limites do quadro 
financeiro. A contribuição financeira do 
EIT para as CCI deve ser fornecida ao 
abrigo do presente enquadramento 
financeiro.

Or. it

(ver artigo 6.º, n.º 3 da proposta de regulamento (COM(2011)809.)

Alteração 164
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 20 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

(15-A) No artigo 20.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
"1. As despesas do EIT incluem os 
encargos com pessoal e as despesas 
administrativas, de gestão, de 
infraestruturas e de funcionamento. As 
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despesas administrativas, de gestão e de 
funcionamento devem ser mantidas a um 
nível mínimo, com base em critérios 
relacionados com a economia, a 
eficiência e a eficácia.

Or. it

Alteração 165
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 20
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 22-A

Texto da Comissão Alteração

Em caso de dissolução do EIT, procede-se 
à sua liquidação sob a supervisão da 
Comissão, em conformidade com a 
legislação aplicável. Os acordos com as 
CCI e o ato que estabelece a Fundação 
EIT definem as disposições aplicáveis 
nesta situação.»

Em caso de dissolução do EIT, procede-se 
à sua liquidação sob a supervisão da 
Comissão, em conformidade com a 
legislação aplicável. Os acordos com as 
CCI definem as disposições aplicáveis 
nesta situação.»

Or. it

(ver alteração que suprime Anexo – Secção 2 – ponto 1 – alínea n))

Alteração 166
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Haverá 12 membros nomeados, 
nomeados pela Comissão, que asseguram 
um equilíbrio entre pessoas com 
experiência nas empresas, no ensino 
superior e na investigação. Têm um 
mandato não renovável de quatro anos.

2. Haverá um máximo de seis membros 
nomeados, nomeados pela Comissão, que 
asseguram um equilíbrio entre pessoas com 
experiência nas empresas (incluindo as 
PME), no ensino superior e na 
investigação. Têm um mandato não 
renovável de quatro anos.
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Or. it

Justificação

A diminuição do número de membros visa ajudar a cumprir os requisitos para uma gestão 
mais transparente.

Alteração 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Haverá 12 membros nomeados, 
nomeados pela Comissão, que asseguram 
um equilíbrio entre pessoas com 
experiência nas empresas, no ensino 
superior e na investigação. Têm um 
mandato não renovável de quatro anos.

2. Haverá 12 membros nomeados, 
nomeados pela Comissão, e 3 membros 
nomeados, nomeados pelo Parlamento 
Europeu, que asseguram um equilíbrio 
entre géneros e entre pessoas com 
experiência nas empresas, no ensino 
superior e na investigação. Têm um 
mandato não renovável de quatro anos.

Or. ro

Alteração 168
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 1 – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter em conta o equilíbrio 
entre a experiência nos domínios do ensino 
superior, investigação, inovação e espírito 
empresarial, bem como entre homens e 
mulheres, e os diferentes contextos nos 
quais se inscrevem o ensino superior, a 
investigação e a inovação na União.

A Comissão deve ter em conta o equilíbrio 
entre a experiência nos domínios do ensino 
superior, investigação, inovação e espírito 
empresarial e os diferentes contextos nos 
quais se inscrevem o ensino superior, a 
investigação e a inovação na União.

Or. it
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Justificação

A competência e a experiência de uma pessoa não são determinadas, nem comprovadas pelo 
seu género.  Consequentemente, as "quotas cor-de-rosa" são tanto discriminatórias como 
potencialmente contraproducentes: não existem, com efeito, quaisquer razões para impedir 
um Conselho composto exclusivamente por mulheres.

Alteração 169
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 1 – ponto 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Comissão nomeia os membros e 
informa o Parlamento Europeu e o 
Conselho acerca do processo de seleção e 
da nomeação final dos membros do 
Conselho Diretivo.

A Comissão nomeia os membros depois de 
informar o Parlamento Europeu e o 
Conselho acerca do processo de seleção e 
da nomeação final dos membros do 
Conselho Diretivo. Antes de a Comissão 
proceder a tais nomeações, o Parlamento 
e o Conselho podem emitir um parecer 
relativamente aos candidatos 
selecionados.

Or. it

Justificação

O objetivo é de assegurar a transparência do processo de nomeação dos membros do 
Conselho.

Alteração 170
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 1 – ponto 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Durante um período transitório, os 
membros do Conselho Diretivo 
inicialmente nomeados por um período de 
seis anos devem completar o respetivo 
mandato. Até essa data os membros 

Durante um período transitório, os 
membros do Conselho Diretivo 
inicialmente nomeados por um período de 
seis anos devem completar o respetivo 
mandato. Até essa data os membros 
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nomeados são dezoito. No prazo de seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento, um terço de doze
membros nomeados em 2012 deve ser 
escolhido pelo Conselho Diretivo, com a 
aprovação da Comissão, por um período de 
dois anos, um terço para um período de 
quatro anos e um terço para um período de 
seis anos.

nomeados são dezoito. No prazo de seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento, um terço de seis
membros nomeados em 2012 deve ser 
escolhido pelo Conselho Diretivo, com a 
aprovação da Comissão, por um período de 
dois anos, um terço para um período de 
quatro anos e um terço para um período de 
seis anos.

Or. it

(ver alteração da secção 1, ponto 2, parágrafo 1)

Alteração 171
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 1 – ponto 2 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão demite o membro ou os 
membros do Conselho Diretivo que não 
exercerem os seus mandatos no interesse 
da União. Procede-se a esta demissão no 
seguimento do parecer do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. fr

Alteração 172
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os membros do Conselho Diretivo agem 
no interesse do EIT, salvaguardando os 
respetivos fins, missões, identidade e 
coerência, com toda a independência.

4. Os membros do Conselho Diretivo agem 
no interesse do EIT, salvaguardando os 
respetivos fins, missões, identidade e 
coerência, com toda a independência.
Devem exercer as suas funções a tempo 
inteiro e de maneira exclusiva.
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Or. it

Justificação

A fim de garantir a transparência e a independência do EIT, convém especificar os requisitos 
para o desempenho do cargo profissional dos membros do Conselho.

Alteração 173
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – ponto 5 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Define, com o acordo da Comissão, 
honorários adequados para os membros do 
Conselho Diretivo e da comissão 
executiva; estes honorários devem ter por 
referência disposições idênticas nos 
Estados-Membros;

g) Define, com o acordo da Comissão, 
honorários adequados para os membros do 
Conselho Diretivo e da comissão 
executiva; estes honorários devem ser 
estabelecidos a um nível médio, tendo em 
conta as disposições idênticas nos 
Estados-Membros;

Or. it

Alteração 174
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – ponto 5 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Nomeia e, se necessário, demite o 
diretor e exerce autoridade disciplinar 
sobre este;

i) Pode propor à Comissão a nomeação ou 
a demissão do diretor e exerce autoridade 
disciplinar sobre este;

Or. fr

Alteração 175
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – ponto 5 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Aprova um código de boa conduta no 
que se refere a conflitos de interesses;

k) Aprova um código de boa conduta no 
que se refere a conflitos de interesses, ao 
segredo profissional e à comunicação;

Or. fr

Alteração 176
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – ponto 5 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Recebe poderes para criar uma 
fundação (a seguir designada «Fundação 
EIT»)  com o objetivo específico de 
promover e apoiar as atividades do EIT;

Suprimido

Or. it

Justificação

É importante evitar a multiplicação de estruturas burocráticas, a fim de assegurar que os 
recursos não sejam desperdiçados. 

Alteração 177
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – ponto 5 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) Recebe poderes para criar uma 
fundação (a seguir designada «Fundação 
EIT») com o objetivo específico de 
promover e apoiar as atividades do EIT;

n) Recebe poderes para propor à Comissão 
a criação de uma fundação (a seguir 
designada «Fundação EIT») com o 
objetivo específico de promover e apoiar as 
atividades do EIT. Procede-se a esta 
criação no seguimento do parecer do 
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Parlamento Europeu e do Conselho;

Or. fr

Alteração 178
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – ponto 5 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Define o regime linguístico do EIT, 
tendo em conta os princípios em vigor
sobre o multilinguismo e as exigências 
práticas do seu funcionamento.

o) Vela pelo cumprimento dos princípios 
em vigor sobre o multilinguismo no que 
respeita ao EIT.

Or. fr

Alteração 179
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – ponto 5 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Define o regime linguístico do EIT, 
tendo em conta os princípios em vigor 
sobre o multilinguismo e as exigências 
práticas do seu funcionamento.

o) Define o regime linguístico do EIT, 
tendo em conta a legislação e os princípios 
em vigor sobre o multilinguismo.

Or. it

Alteração 180
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 2 – ponto 5 – alínea p-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

p-A) Promove a União através do EIT.

Or. fr

Alteração 181
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. O Conselho Diretivo elege o seu 
presidente entre os membros nomeados. O 
mandato do presidente é de dois anos, 
renovável uma vez.

6. O presidente é nomeado pela Comissão.
O mandato do presidente é de dois anos, 
renovável uma vez. Depois de ouvido o 
parecer do Parlamento Europeu e do 
Conselho, a Comissão demite o presidente 
do Conselho Diretivo que não exercer o 
seu mandato no interesse da União.

Or. fr

Alteração 182
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 4 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. O diretor é uma pessoa de elevada 
competência e reputação reconhecida nas 
áreas de atividade do EIT. O diretor é 
nomeado pelo Conselho Diretivo para um 
mandato de quatro anos. O Conselho 
Diretivo pode prolongar este mandato uma 
vez por outros quatro anos se considerar 
que esse prolongamento serve os interesses 
do EIT.

11. O diretor é uma pessoa de elevada 
competência e reputação reconhecida nas 
áreas de atividade do EIT. O diretor é 
nomeado pelo Conselho Diretivo para um 
mandato de quatro anos. O Conselho 
Diretivo pode prolongar este mandato uma 
vez por outros quatro anos se considerar 
que esse prolongamento serve os interesses 
do EIT. Depois de ouvido o parecer do 
Parlamento Europeu e do Conselho, a 
Comissão demite o diretor que não 
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exercer o seu mandato no interesse da 
União.

Or. fr

Alteração 183
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 4 – ponto 13 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Apoiar o Conselho de Diretivo e a 
Comissão Executiva no seu trabalho, 
providenciar o secretariado das suas 
reuniões e prestar todas as informações 
necessárias para o desempenho das suas 
funções;

b) Assistir o Conselho de Diretivo e a 
Comissão Executiva no seu trabalho, 
providenciar o secretariado das suas 
reuniões e prestar todas as informações 
necessárias para o desempenho das suas 
funções;

Or. fr

Alteração 184
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Anexo – Secção 4 – ponto 13 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Apresentar os projetos de contas e 
balanço anuais ao órgão de auditoria 
interna e, subsequentemente, ao Conselho 
Diretivo através da comissão executiva;

k) Apresentar os projetos de contas e 
balanço anuais ao órgão de auditoria 
interna e, subsequentemente, ao Conselho 
Diretivo através da comissão executiva e à 
Comissão;

Or. fr

Alteração 185
Romana Jordan

Proposta de regulamento
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Ficha financeira legislativa para propostas – ponto 2 – subponto 2.1 – parágrafo 3 –
ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Monitorização de uma CCI com base 
nos seus próprios objetivos e em 
indicadores essenciais de desempenho 
(IED) enunciados nos planos empresariais 
das CCI. As CCI dispõem de uma margem 
de manobra considerável (abordagem da 
base para o topo) para definir as suas 
estratégias internas, a sua organização e, 
bem assim, para definir as suas atividades e 
mobilizar os recursos necessários. 

1. Monitorização de uma CCI com base 
nos seus próprios objetivos e em 
indicadores essenciais de desempenho 
(IED) enunciados nos planos empresariais 
das CCI. As CCI dispõem de uma margem 
de manobra considerável (abordagem da 
base para o topo) para definir as suas 
estratégias internas, a sua organização e, 
bem assim, para definir as suas atividades e 
mobilizar os recursos necessários. Não é 
excluída, porém, a possibilidade de definir 
uma estrutura estratégica do topo para a 
base.

Or. sl


