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Amendamentul 67
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii atribuie un rol proeminent 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie (denumit în continuare EIT) 
care contribuie la o serie de inițiative 
emblematice.

(1) Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii atribuie un rol proeminent 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie (denumit în continuare EIT) 
care contribuie la o serie de inițiative 
emblematice, în special „O Uniune a 
inovării”.

Or. en

Amendamentul 68
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În perioada 2014 – 2020, EIT ar trebui 
să contribuie la obiectivele programului 
„Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare” stabilit prin 
Regulamentul nr. XX/XXX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(denumit în continuare „Orizont 2020”), 
prin integrarea triunghiului cunoașterii 
compus din cercetare, inovare și 
învățământ.

(2) În perioada 2014 – 2020, EIT ar trebui 
să contribuie la obiectivele programului 
„Orizont 2020 – Programul-cadru pentru 
cercetare și inovare” stabilit prin 
Regulamentul nr. XX/XXX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(denumit în continuare „Orizont 2020”), 
prin integrarea triunghiului cunoașterii 
compus din cercetare, inovare și 
învățământ pentru a stimula excelența și a 
accelera inovarea.

Or. en

Justificare

EIT are ca obiectiv să integreze cele trei părți ale triunghiului cunoașterii pentru a stimula 
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excelența care accelerează inovarea.

Amendamentul 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Normele privind difuzarea rezultatelor 
prin intermediul accesului deschis, 
acordarea de licențe și gestionarea 
drepturilor de proprietate intelectuală sunt 
definite în normele de participare.

Or. en

Amendamentul 70
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Normele privind gestionarea drepturilor 
de proprietate intelectuală sunt definite în 
normele de participare și în Agenda 
strategică pentru inovare a EIT.

Or. en

Amendamentul 71
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) EIT ar trebui să colaboreze direct cu 
reprezentanții naționali și regionali și cu 
alți părți interesate din cadrul lanțului 
inovării, generând efecte benefice de 
ambele părți. Pentru a face ca acest dialog 
și aceste schimburi să fie mai sistematice, 
ar trebui să fie organizat un forum al 
părților interesate ale EIT, care să 
reunească comunități mai largi de părți 
interesate în jurul problemelor de interes 
general.

(6) EIT ar trebui să colaboreze direct cu 
reprezentanții naționali și regionali și cu 
alte părți interesate din cadrul lanțului 
inovării, generând efecte benefice de 
ambele părți și dezvoltând în continuare o 
marcă puternică la nivelul întregii UE 
pentru EIT în calitate de centru de 
inovare. Pentru a face ca acest dialog și 
aceste schimburi să fie mai sistematice, ar 
trebui să fie organizat un forum al părților 
interesate ale EIT, care să reunească, în 
cadrul unei platforme, toate comunitățile 
de cunoaștere și inovare (denumite în 
continuare CCI-uri) și comunități mai 
largi de părți interesate în jurul 
problemelor de interes general.

Or. en

Amendamentul 72
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) EIT ar trebui să colaboreze direct cu 
reprezentanții naționali și regionali și cu 
alți părți interesate din cadrul lanțului 
inovării, generând efecte benefice de 
ambele părți. Pentru a face ca acest dialog 
și aceste schimburi să fie mai sistematice, 
ar trebui să fie organizat un forum al 
părților interesate ale EIT, care să 
reunească comunități mai largi de părți 
interesate în jurul problemelor de interes 
general.

(6) EIT ar trebui să colaboreze direct cu 
reprezentanții naționali și regionali și cu 
alte părți interesate din cadrul lanțului 
inovării, generând efecte benefice de 
ambele părți. Pentru a face ca acest dialog 
și aceste schimburi să fie mai sistematice, 
ar trebui să fie organizat un forum al 
părților interesate ale EIT, care să 
reunească comunități mai largi de părți 
interesate în jurul problemelor de interes 
general. În acest sens ar trebui organizată 
o campanie de comunicare care să vizeze 
universități, autorități locale și 
parlamente naționale.

Or. fr
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Amendamentul 73
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) EIT ar trebui să colaboreze direct cu 
reprezentanții naționali și regionali și cu 
alți părți interesate din cadrul lanțului 
inovării, generând efecte benefice de 
ambele părți. Pentru a face ca acest dialog 
și aceste schimburi să fie mai sistematice, 
ar trebui să fie organizat un forum al 
părților interesate ale EIT, care să 
reunească comunități mai largi de părți 
interesate în jurul problemelor de interes 
general.

(6) EIT ar trebui să colaboreze direct cu 
reprezentanții naționali și regionali și cu 
alte părți interesate din cadrul lanțului 
inovării, generând efecte benefice de 
ambele părți. Pentru a face ca acest dialog 
și aceste schimburi să fie mai sistematice, 
ar trebui să fie organizat un forum al 
părților interesate ale EIT, care să 
reunească comunități mai largi de părți 
interesate, inclusiv ONG-uri, în jurul 
problemelor de interes general.

Or. en

Justificare

Un dialog privind inovarea și tehnologia ca mijloc de rezolvare a provocărilor societale ar 
trebui să includă toate părțile interesate din cadrul societății pentru o înțelegere completă a 
acestor provocări. În plus, un dialog continuu cu toate părțile satisface nevoia de a rămâne 
conectat la dinamica provocărilor societale de-a lungul timpului.

Amendamentul 74
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) EIT promovează, chiar prin natura și 
alcătuirea sa, ca o completare necesară la 
activitățile de inovare tehnologică și 
tehnică, abordări multidisciplinare și 
interdisciplinare în ceea ce privește 
inovarea și antreprenoriatul, inclusiv 
dezvoltarea de soluții non-tehnologice, 
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abordări organizaționale, noi modele de 
afaceri, inovarea sistemelor și inovații în 
sectorul public.

Or. en

Amendamentul 75
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) EIT ar trebui să urmărească în mod 
activ să coopereze mai mult cu sectorul 
privat și, în special, cu întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri).

Or. en

Justificare

Este esențială participarea sectorului privat ca element important în triunghiul cunoașterii. 
Cu toate acestea, în cadrul actualelor CCI uneori lipsește participarea sectorului privat; prin 
urmare, EIT ar trebui să acționeze pentru a asigura implicarea sectorului privat.

Amendamentul 76
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Inovarea socială și antreprenoriatul 
social constituie, unde este cazul, o parte 
importantă a activităților EIT și ale CCI-
urilor, deoarece produsele, serviciile și 
procesele inovatoare care sunt realizările 
CCI-urilor interacționează direct cu 
principalele provocări societale.

Or. en
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Amendamentul 77
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Amploarea și conținutul contribuției 
EIT la comunitățile de cunoaștere și 
inovare (denumite în continuare CCI-uri) 
ar trebui definite, iar originile resurselor 
financiare ale CCI-urilor ar trebui 
clarificate.

(7) Amploarea și conținutul contribuției 
EIT la comunitățile de cunoaștere și 
inovare (denumite în continuare CCI-uri) 
ar trebui definite, iar originile resurselor 
financiare ale CCI-urilor ar trebui 
clarificate. EIT ar trebui să acționeze ca 
un investitor, urmând o logică 
antreprenorială, iar investițiile efectuate 
de acesta ar trebui să acționeze ca un 
punct de atracție pentru alte surse de 
finanțare privată sau publică.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Amploarea și conținutul contribuției 
EIT la comunitățile de cunoaștere și 
inovare (denumite în continuare CCI-uri) 
ar trebui definite, iar originile resurselor 
financiare ale CCI-urilor ar trebui 
clarificate.

(7) Amploarea și conținutul contribuției 
EIT la comunitățile de cunoaștere și 
inovare (denumite în continuare CCI-uri) 
ar trebui definite, iar originile resurselor 
financiare ale CCI-urilor ar trebui 
clarificate. EIT generează o mai mare 
sinergie și cât mai multă 
complementaritate posibil cu fondurile 
structurale.

Or. en
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Amendamentul 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui 
să fie simplificată și ar trebui să se încerce 
păstrarea unui echilibru între bărbați și 
femei. Funcționarea consiliului de 
conducere al EIT ar trebui să fie 
eficientizată, iar rolurile și sarcinile 
consiliului de conducere și ale directorului 
ar trebui să fie mai bine clarificate.

Or. en

Amendamentul 80
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe baza modalităților definite în 
Agenda strategică de inovare ar trebui 
lansate noi CCI-uri, inclusiv domeniile lor 
prioritare, precum și organizarea și 
cronologia procesului de selecție.

(9) Agenda strategică de inovare definește 
modalitățile conform cărora sunt lansate 
noi CCI-uri. O parte din bugetul pentru 
noi CCI-uri pentru perioada 2014-2020 
este cheltuit pentru CCI-uri pe baza 
temelor definite în Agenda strategică de 
inovare Cealaltă parte a bugetului poate fi 
alocată în mod liber de către EIT fie 
pentru consolidarea acestor CCI-uri, fie 
pentru lansarea de CCI-uri privind alte 
teme. EIT are libertatea de a alege 
dimensiunea, durata și intervalul 
temporal corespunzătoare pentru toate 
CCI-urile noi.

Or. en
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Justificare

Pentru a crește flexibilitatea politicii UE privind inovarea, EIT trebuie să aibă posibilitatea 
de a lansa CCI-uri privind altele teme decât cele aprobate în Agenda strategică de inovare. 
Din temele propuse în Agenda strategică de inovare, EIT are libertatea de a alege cele mai 
adecvate teme. Pentru toate CCI-urile noi, EIT are libertatea de a alege dimensiunea, durata 
și intervalul temporal corespunzătoare.

Amendamentul 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe baza modalităților definite în 
Agenda strategică de inovare ar trebui 
lansate noi CCI-uri, inclusiv domeniile lor 
prioritare, precum și organizarea și 
cronologia procesului de selecție.

(9) Pe baza modalităților definite în 
Agenda strategică de inovare ar trebui 
lansate noi CCI-uri, inclusiv domeniile lor 
prioritare, precum și organizarea și 
cronologia procesului de selecție, printr-un 
proces riguros, transparent și competitiv 
care ia în considerare abordări 
ascendente și mediul în evoluție al 
provocărilor societale din UE, dar care 
asigură claritate și predictibilitate pentru 
eventualii participanți.

Or. en

Amendamentul 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe baza modalităților definite în 
Agenda strategică de inovare ar trebui 
lansate noi CCI-uri, inclusiv domeniile lor 
prioritare, precum și organizarea și 
cronologia procesului de selecție.

(9) Pe baza modalităților definite în 
Agenda strategică de inovare ar trebui 
lansate noi CCI-uri într-un mod 
competitiv, inclusiv domeniile lor 
prioritare, precum și organizarea și 
cronologia procesului de selecție. Toate 



AM\906376RO.doc 11/65 PE492.618v01-00

RO

etapele din cadrul procesului de selecție a 
noilor CCI-uri ar trebui să fie deschise și 
transparente;

Or. en

Amendamentul 83
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) CCI-urile ar trebui să contribuie la 
obținerea de soluții pentru marile 
provocări societale partajate pe care le 
întâmpină societatea europeană, astfel 
cum se menționează în raportul 
Parlamentului European intitulat „O 
Uniune a inovării”, și anume:
- schimbările demografice actuale: o 
societate pe cale de îmbătrânire, populația 
lumii în creștere (hrană, sănătate, 
prevenirea bolilor), urbanizare, coeziune 
socială și migrație;
- tranziția la gestionarea durabilă a 
resurselor (biologice și nebiologice): 
schimbările climatice, energia din surse 
regenerabile, eficiența energetică, 
eficiența resurselor, deficitul de apă, 
inundațiile și eforturile de a asigura și de 
a înlocui materiile prime critice;
- o bază economică solidă, stabilă, 
echitabilă și competitivă: redresare 
economică, exploatarea unei societăți 
bazate pe cunoaștere și creșterea 
competitivității UE și a ocupării forței de 
muncă.
Aceste trei provocări societale se 
suprapun, sunt interconectate și includ 
toate provocările menționate în cadrul 
pilonului doi al programului Orizont 
2020.
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Or. en

Justificare

Inovarea în Uniunea Europeană trebuie să fie relevantă pentru societate și să vizeze 
obținerea unor soluții pentru marile provocări societale cu care ne confruntăm.

Amendamentul 84
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Numărul de CCI-uri ar trebui să fie 
definit în funcție de prioritățile prevăzute 
în Agenda strategică de inovare. CCI-
urile ar trebui să aibă o dimensiune 
semnificativă pentru a putea fi „jucători 
de talie mondială”, pentru a putea să 
schimbe mediul de inovare din UE și 
pentru a contribui în mod semnificativ în 
domeniile lor corespunzătoare în vederea 
rezolvării provocărilor societale. Procesul 
de selecție a CCI-urilor ar trebui să se 
bazeze în orice caz pe calitatea, 
viabilitatea și potențialul propunerilor.

Or. en

Amendamentul 85
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) În cadrul procesului de desemnare a 
CCI-urilor, EIT ar trebui să aplice o 
abordare personalizată și să ia în 
considerare faptul că nu toate CCI-urile 
au aceleași nevoi financiare, dimensiuni 
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sau durată.

Or. en

Justificare

Sectoarele de afaceri sunt diferite, prin urmare, impun o abordare diferită. Unele CCI-uri au 
nevoie numai de câteva coamplasări, în timp ce altele au un domeniu mai vast. EIT ar trebui 
să aplice o abordare personalizată pentru fiecare CCI.

Amendamentul 86
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) EIT este unicul instrument din 
cadrul programului Orizont 2020 care 
acordă în mod special atenție aspectului 
educațional. EIT ar trebui să apară ca un 
furnizor de talie mondială de învățământ 
postuniversitar, care introduce o 
paradigmă educațională inovatoare 
pentru învățământul universitar care 
poate rezolva paradoxul european.

Or. en

Amendamentul 87
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) CCI-urile ar trebui să lărgească 
activitățile lor cu scop educativ, oferind 
cursuri de formare profesională și de vară, 
cursuri de învățare la distanță și stagii.
EIT ar trebui să investească în cultivarea 
unui nume de marcă al EIT de talie 
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mondială în domeniul educației 
antreprenoriale inovatoare.

Or. en

Amendamentul 88
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) EIT și CCI-urile sunt încurajate să 
dezvolte sinergii educaționale cu politicile 
UE și ale statelor membre pentru a 
susține viitoarea disponibilitate a 
capitalului uman necesar care este 
esențial în vederea realizării obiectivului 
Europei de conducere științifică, 
tehnologică și inovatoare. În acest sens, 
ar trebui promovată Educația în știință, 
tehnologie, inginerie și matematică 
(STEM) și ar trebui create cursuri de 
orientare antreprenorială, stagii și burse 
pentru tinerii europeni și studenții 
eminenți din licee și universități.

Or. en

Amendamentul 89
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Cooperarea între Comisie și EIT cu 
privire la organizarea monitorizării și 
evaluării CCI-urilor este necesară pentru a 
se asigura coerența cu sistemul general de 
monitorizare și evaluare la nivel UE. EIT 
ar trebui să realizeze coordonarea și 
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cooperarea între CCI-uri pentru a asigura 
sinergii și crearea de valoare adăugată 
din multitudinea partenerilor EIT:

Or. en

Amendamentul 90
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) CCI-urile ar trebui să încerce să 
realizeze sinergii cu inițiativele relevante
ale Uniunii Europene.

(12) CCI-urile ar trebui să încerce să 
realizeze sinergii și legături cu inițiativele 
și instrumentele relevante și 
complementare de cercetare, dezvoltare și 
inovare de la nivel european, precum 
parteneriatele europene pentru dezvoltare 
(PEI) și planurile SET.

Or. en

Justificare

Complementaritatea și legăturile dintre inițiative sunt necesare pentru a simplifica mediul de 
inovare din UE.

Amendamentul 91
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) CCI-urile ar trebui să acționeze ca 
niște „catalizatori ai inovării”, capabili să 
producă un număr semnificativ de 
inovatori foarte necesari, care vor 
transmite cultura antreprenorială și 
experiența și care vor putea crea IMM-uri 
inovatoare bazate pe cunoaștere și 
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transforma afacerile actuale. CCI-urile ar 
trebui să funcționeze ca un model de 
colaborare de referință și ușor de 
reprodus pentru alte comunități de 
cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) 
europene, regionale și naționale și pentru 
consolidarea fondurilor structurale în 
vederea realizării obiectivelor europene 
privind inovarea.

Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 
partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite.

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 
partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite. 

Excelența ar trebui să fie principala forță 
motrice a EIT în ansamblu, promovând în 
același timp extinderea participării pentru 
a stimula excelența la nivelul întregii 
Europe, inclusiv conceptul de „cale către 
excelență”, ceea ce va încuraja în 
continuare participarea unor unități 
puternice de excelență în fază 
embrionară, precum grupurile mici de 
cercetare și societățile nou-create extrem 
de inovatoare, car e vor putea acționa ca 
niște catalizatori ai inovării la nivel 
regional și local și vor difuza cultura 
inovării de la EIT către întreaga Uniune 
Europeană.

Or. en
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Amendamentul 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 
partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite.

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 
partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite. Mai mult, EIT și 
CCI-urile ar trebui să se străduiască să 
dezvolte activități suplimentare de 
comunicare și să stabilească legături cu 
instituții, alți parteneri care apar și 
eventuale centre de excelență, în special 
dacă există o cerere și/sau o ofertă 
demonstrate, pentru a obține cele mai 
eficiente rezultate. 

Or. en

Justificare

Garantând în același timp excelența, activitățile EIT și CCI-urile ar trebui să aducă beneficii 
unei varietăți cât mai mari posibil de părți interesate, regiuni și state membre.

Amendamentul 94
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 
partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite.

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 
partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite. Criteriile de 
evaluare ar trebui să includă, ca un 
indicator pozitiv, participarea statelor 
membre care nu sunt încă implicate în 
actualele CCI-uri.
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Or. en

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

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 
partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite.

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 
partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite. EIT trebuie să 
asigure un acces deschis la toate 
comunitățile de cercetare europene, de 
înaltă calitate.

Or. en

Amendamentul 96
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) EIT ar trebui să acorde atenție unui 
bun echilibru între diferiți actori din 
cadrul triunghiului cunoașterii, implicați 
în CCI-uri, acordându-se o atenție 
deosebită implicării micilor actori, 
precum micile centre de cercetare și 
IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Este important un bun echilibru în ceea ce privește implicarea diferitelor elemente ale 
triunghiului cunoașterii.
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Amendamentul 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) EIT și CCI-urile ar trebui să 
funcționeze ca acțiuni-model de 
implementare a triunghiului cunoașterii 
în UE și, eventual, ar trebui să apară ca 
prestatori de servicii pentru consolidarea 
capacității de inovare la nivelul UE prin 
conceperea și punerea în aplicare de 
politici pentru inovare și de strategii „de 
specializare inteligentă”.

Or. en

Amendamentul 98
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, 
monitorizare și evaluare a activităților CCI-
urilor ar trebui să fie adoptate de EIT 
înainte de lansarea procesului de selecție a 
CCI-urilor.

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, 
monitorizare și evaluare a activităților CCI-
urilor ar trebui să fie adoptate de EIT 
înainte de lansarea procesului de selecție a 
CCI-urilor. În special, o parte 
semnificativă din contribuția financiară 
anuală către CCI-uri este alocată pe baza 
unui mecanism concurențial de revizuire.

Or. en

Amendamentul 99
Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) EIT ar trebui să urmărească 
reducerea sarcinii administrative pentru 
CCI-uri.

Or. en

Amendamentul 100
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Programul de lucru trienal al EIT ar 
trebui să ia în considerare avizul Comisiei 
privind obiectivele specifice ale EIT, astfel 
cum sunt definite în programul Orizont 
2020, precum și complementaritățile 
acestora cu politicile și instrumentele 
Uniunii Europene.

(15) Programul de lucru trienal al EIT ar 
trebui să ia în considerare avizele Comisiei, 
Parlamentului și Consiliului privind 
obiectivele specifice ale EIT, astfel cum 
sunt definite în programul Orizont 2020, 
precum și complementaritățile acestora cu 
politicile și instrumentele Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 101
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Evaluarea EIT ar trebui să furnizeze o 
contribuție oportună la evaluarea 
programului Orizont 2020 în 2017 și 2023.

(17) Evaluarea EIT ar trebui să permită o 
comparație directă a performanțelor și a 
indicatorilor-cheie cu instrumentele 
relevante ale programului Orizont 2020 și
să furnizeze o contribuție oportună la 
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evaluarea programului Orizont 2020 în 
2017 și 2023.

Or. en

Amendamentul 102
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să intensifice 
monitorizarea punerii în aplicare a 
aspectelor specifice ale activităților EIT.

eliminat

Or. en

Justificare

O mai mare implicare a Comisiei în procesul de monitorizare nu este necesară și ar avea ca 
rezultat mai multă birocrație.

Amendamentul 103
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Comisia ar trebui să intensifice 
monitorizarea punerii în aplicare a 
aspectelor specifice ale activităților EIT.

(18) Comisia ar trebui să intensifice 
monitorizarea punerii în aplicare a 
aspectelor specifice ale activităților EIT și 
ale CCI-urilor.

Or. en

Amendamentul 104
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Deși prevăzută inițial, Fundația EIT 
nu va primi o contribuție directă de la 
bugetul UE, iar procedura UE de 
descărcare de gestiune nu ar trebui să i se 
aplice.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 105
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Deși prevăzută inițial, Fundația EIT 
nu va primi o contribuție directă de la 
bugetul UE, iar procedura UE de 
descărcare de gestiune nu ar trebui să i se 
aplice.

eliminat

Or. it

(A se vedea amendamentul de eliminare a anexei – secțiunea 2 – punctul 1 – litera n)

Amendamentul 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:
„«inovare» înseamnă procesul prin care 
idei noi contribuie la răspunsul dat 
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nevoilor societale sau economice și la 
generarea de produse, de servicii, de 
procese sau de modele comerciale și de 
organizare noi care aduc valoare 
societății și care pot fi introduse cu succes 
pe o piață existentă sau care ar putea crea 
piețe noi;”

Or. en

Justificare

Dimensiunea pieței este un element-cheie al inovării.

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se inserează următorul alineat:
„(9a) O comunitate de implementare și 
inovare regională (CIR) aspiră să își 
dezvolte relațiile cu EIT pentru ca 
eventual să devină parte a acestui institut. 
O comunitate de implementare și inovare 
regională (CIR) înseamnă un parteneriat 
autonom al instituțiilor de învățământ 
superior, al organizațiilor de cercetare, al 
societăților și al altor părți interesate în 
procesul de inovare, sub forma unei rețele 
strategice bazate pe o planificare comună 
pentru inovare pe termen mediu și lung, 
cu potențial intrinsec de a înainta pe cale 
către excelență prin obținerea de 
excelență în învățământul superior, 
cercetare și inovare și, eventual, prin 
atribuirea statutului oficial relației cu 
EIT, indiferent de forma sa juridică 
precisă.”
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Or. en

Amendamentul 108
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(10) «Forumul părților interesate»
înseamnă o platformă, care implică 
evenimente și conferințe reale și virtuale,
deschisă reprezentanților autorităților 
naționale și regionale, intereselor 
organizate și entităților individuale din 
mediul de afaceri, învățământ și cercetare,
asociațiilor, societății civile și grupurilor 
de organizații înrudite, organizațiilor 
societății civile, precum și altor părți 
interesate din triunghiul cunoașterii.

Or. en

Amendamentul 109
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 110
Mario Pirillo

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Un forum al părților interesate nu ar trebui să includă numai părți din triunghiul cunoașterii, 
dar ar trebui să includă și ONG-uri care reprezintă aceste interese și preocupări.

Amendamentul 111
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) „activitățile cu valoare adăugată ale 
CCI-urilor” înseamnă activități desfășurate 
de către organizații partenere care 

(11) „activitățile cu valoare adăugată ale 
CCI-urilor” înseamnă activități desfășurate 
de către organizații partenere care 
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contribuie la integrarea triunghiului 
cunoașterii compus din cercetare, inovare 
și învățământ superior, incluzând 
activitățile de înființare, administrative și 
de coordonare ale CCI-urilor.

contribuie la integrarea triunghiului 
cunoașterii compus din cercetare, inovare 
și învățământ superior, incluzând 
activitățile de înființare, administrative și 
de coordonare ale CCI-urilor și 
contribuind la obiectivele generale ale 
EIT.

Or. en

Amendamentul 112
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Misiunea EIT este de a contribui la o 
creștere economică europeană durabilă și la 
o competitivitate sustenabilă și de a obține 
soluții pentru marile provocări societale 
cu care se confruntă societatea 
europeană, menționate la 
considerentul 9a, prin consolidarea și 
accelerarea capacității de inovare a statelor 
membre și a Uniunii. El realizează aceasta 
prin promovarea și integrarea 
învățământului superior, a cercetării și a 
inovării la cele mai înalte standarde.

Obiectivele generale, obiectivele specifice 
și indicatorii rezultatelor obținute de EIT 
pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite 
în programul Orizont 2020”.

Obiectivele generale, obiectivele specifice 
și indicatorii rezultatelor obținute de EIT 
pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite 
în programul Orizont 2020”.

Or. en

Justificare

Inovarea în Uniunea Europeană trebuie să fie relevantă pentru societate și să vizeze 
obținerea unor soluții pentru marile provocări societale cu care ne confruntăm.
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Amendamentul 113
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Obiectivele generale, obiectivele specifice 
și indicatorii rezultatelor obținute de EIT 
pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite 
în programul Orizont 2020”.

Obiectivele generale, obiectivele specifice 
și indicatorii rezultatelor obținute de EIT 
pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite 
în programul Orizont 2020”.

Or. en

Amendamentul 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Misiunea EIT este de a contribui la o 
creștere economică europeană durabilă și la 
o competitivitate sustenabilă, prin 
consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii. El realizează 
aceasta prin promovarea și integrarea 
învățământului superior, a cercetării și a 
inovării la cele mai înalte standarde, pentru 
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a dezvolta un spirit antreprenorial.
Obiectivele generale, obiectivele specifice 
și indicatorii rezultatelor obținute de EIT 
pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite 
în programul Orizont 2020”.

Obiectivele generale, obiectivele specifice 
și indicatorii rezultatelor obținute de EIT 
pentru perioada 2014 – 2020 sunt definite 
în programul Orizont 2020”.

Or. en

Amendamentul 115
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 4 alineatul (1), litera (a) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(a) Un consiliu de conducere care este 
alcătuit din și care respectă echilibrul 
dintre membrii de nivel înalt cu 
experiență în învățământul superior, 
cercetare, inovare și afaceri. Acesta este 
responsabil pentru conducerea 
activităților EIT, selectarea, desemnarea 
și evaluarea CCI-urilor, precum și pentru 
orice alte decizii strategice;”

Or. en

Justificare

În cadrul organismelor EIT este necesar un echilibru între actorii din învățământ, cercetare, 
inovare și afaceri.

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Litera (b) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(b) stabilește în mod activ legături cu 
instituții emergente și centre de excelență 
și inovare pentru a extinde capacitatea 
UE de inovare. Acest lucru va implica 
reunirea de instituții de cercetare 
excelente și regiuni mai puțin dezvoltate, 
programe de înfrățire, de schimb de 
personal și de mobilitate, expertiză și 
asistență specializată și dezvoltarea de 
strategii comune.”

Or. en

Amendamentul 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Litera (b) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(b) creșterea gradului de conștientizare 
în rândul potențialelor organizații 
partenere, în special al IMM-urilor și al 
centrelor de excelență emergente și 
potențiale, pentru a încuraja și a facilita 
participarea acestora la activitățile sale;”

Or. en

Amendamentul 118
Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Litera (c) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(c) selecționează și desemnează CCI-uri 
în conformitate cu articolul 7 și le 
definește drepturile și obligațiile prin 
acorduri; le acordă rapid sprijinul 
corespunzător; aplică măsuri adecvate de 
control al calității; le monitorizează și le 
evaluează periodic activitățile și 
realizările; și asigură un nivel adecvat de 
coordonare între diferitele coamplasări și 
CCI-uri;”

Or. en

Justificare

EIT are sarcina de a susține CCI-urile în mod corespunzător, de a monitoriza și de a evalua 
activitățile și contribuțiile acestora, precum și de a asigura coordonarea între coamplasările 
unui CCI și între diferitele CCI-uri.

Amendamentul 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Se inserează următoarea literă:
„(fa) evaluează practicile în materie de 
DPI din cadrul CCI-urilor și impactul lor 
asupra capacității europene de inovare, în 
special asupra IMM-urilor; asigură 
îndrumare privind modelele în materie de 
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DPI care promovează transferul de 
cunoaștere și difuzarea la nivelul UE;”

Or. en

Justificare

În acest context, rolul EIT este de a asigura îndrumare strategică CCI-urilor. Prin urmare, 
evaluarea practicilor în materie de DPI de către EIT ar trebui realizată în ceea ce privește 
CCI-urile.

Amendamentul 120
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Litera (h) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(h) asigură complementaritatea, sinergia 
și consecvența între activitățile EIT și alte 
programe ale Comunității;”

Or. it

Justificare

Scopul este de a asigura consecvența cu obiectivele altor programe ale UE și de a încuraja 
interdisciplinaritatea.

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ha (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se inserează următoarea literă (ha):
„(ha) apare ca prestator de servicii pentru 
consolidarea capacității de inovare la 
nivelul UE, pentru furnizarea de asistență 
entităților naționale și regionale, în 
special din regiuni cu performanțe mai 
scăzute, în vederea conceperii și a punerii 
în aplicare de politici pentru inovare și de 
strategii «de specializare inteligentă»;”

Or. en

Amendamentul 122
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Se inserează următoarea literă (ha):
„(ha) promovează CCI-urile ca parteneri 
excelenți pentru inovare în Uniunea 
European și în afară.”

Or. en

Amendamentul 123
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) Se inserează următoarea literă (hb):
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„(hb) susține și consiliază CCI-urile în 
chestiuni administrative și financiare și 
elaborează un «ghid de bune practici» 
pentru a disemina bunele practici și 
experiențele CCI-urilor existente către 
CCI-uri noi.”

Or. en

Amendamentul 124
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera ad (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – alineatul 1 – litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) Se inserează următoarea literă (hc):
„(hc) facilitează comunicarea eficace și 
cooperarea tematică dintre diferitele 
coamplasări și CCI-uri.”

Or. en

Amendamentul 125
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, 
forumul părților interesate pentru a informa 
despre activitățile EIT, experiența sa, 
bunele practici și contribuția la inovarea, 
cercetarea și politicile și obiectivele 
învățământului de la nivelul Uniunii, 
precum și pentru a primi contribuția 
părților interesate cu privire la agenda, 
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exprime punctele de vedere. strategia și operațiunile EIT.

Or. en

Amendamentul 126
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 6 alineatul (1), litera (b) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(b) activități de cercetare de ultimă 
generație și stimulate de inovare în 
domenii de prim interes economic și 
societal, bazate pe rezultatele activităților 
de cercetare de la nivel european și 
național, având potențialul de a consolida 
competitivitatea Europei la nivel 
internațional și de a obține soluții pentru 
marile provocări societale.”

Or. en

Justificare

Inovarea în Uniunea Europeană trebuie să vizeze obținerea unor soluții pentru marile 
provocări societale comune.

Amendamentul 127
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de educare și instruire la nivel (c) activități de educare și instruire la nivel 
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de masterat și doctorat, precum și cursuri 
de formare profesională, în discipline care 
au potențialul de a satisface viitoarele 
nevoi socioeconomice europene și care 
promovează dezvoltarea competențelor 
necesare inovării, îmbunătățirea 
competențelor antreprenoriale și 
manageriale și mobilitatea cercetătorilor și 
a studenților;

de masterat și doctorat, precum și cursuri 
de formare profesională, în discipline care 
au potențialul de a satisface viitoarele 
nevoi ale pieței forței de muncă din 
Uniune și care promovează dezvoltarea 
competențelor necesare inovării, 
îmbunătățirea competențelor 
antreprenoriale și manageriale și 
mobilitatea cercetătorilor și a studenților;

Or. it

Justificare

Este extrem de important să se includă o referință la piața forței de muncă pentru a acorda 
atenție obiectivelor activităților de educare și de formare în ceea ce privește asigurarea că 
persoanele sunt calificate și pot pătrunde pe piața forței de muncă.

Amendamentul 128
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de educare și instruire la nivel 
de masterat și doctorat, precum și cursuri 
de formare profesională, în discipline care 
au potențialul de a satisface viitoarele 
nevoi socioeconomice europene și care 
promovează dezvoltarea competențelor 
necesare inovării, îmbunătățirea 
competențelor antreprenoriale și 
manageriale și mobilitatea cercetătorilor și 
a studenților;

(c) activități de educare și instruire la nivel 
de masterat și doctorat, precum și cursuri 
de formare profesională, în discipline care 
au potențialul de a satisface viitoarele 
nevoi socioeconomice europene și care 
extind baza de talente a UE, promovează 
dezvoltarea competențelor necesare 
inovării, îmbunătățirea competențelor 
antreprenoriale și manageriale, atragerea și 
păstrarea de talente de nivel înalt și 
mobilitatea cercetătorilor și a studenților

Or. en

Amendamentul 129
Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 5, se inserează următorul 
alineat (1a):
„(1a) CCI-urile vor urmări să se integreze 
și să se coordoneze cât mai mult posibil cu 
inițiativele europene, naționale și 
regionale existente și cu instrumentele 
locale din domeniul cercetării, dezvoltării 
și inovării”

Or. en

Amendamentul 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) CCI-urile dispun de o autonomie 
globală considerabilă în definirea 
modului de organizare internă și de 
alcătuire. În mod concret, CCI-urile:
(a) instituie o structură de guvernare care 
implică reprezentanți din sectorul 
învățământului superior, al cercetării și al 
afacerilor;
(b) sunt deschise membrilor noi, în special 
IMM-urilor inovatoare, care pot conferi o 
valoare adăugată parteneriatului;
(c) funcționează în mod deschis și 
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transparent.”

Or. en

Justificare

Structura de guvernare a CCI-urilor trebuie să își păstreze flexibilitatea pentru a asigura o 
organizare eficientă.

Amendamentul 131
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) CCI-urile dispun de o autonomie 
generală substanțială în definirea 
organizării interne și a componenței 
acestora, precum și a ordinii de zi precise 
și a metodelor de lucru ale acestora. În 
special, CCI-urile vizează să fie deschise 
membrilor noi oricând aceștia conferă 
valoare adăugată parteneriatului, având 
în vedere stabilitatea și continuitatea 
parteneriatului.”

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 6, se inserează următorul 
alineat (2a):
„(2a) În special, ar trebui dezvoltate 
complementaritatea și sinergii strânse cu 
fondurile structurale prin promovarea 
unei abordări cu fonduri multiple. EIT ar 
trebui să ofere un „sigiliu de excelență” 
proiectelor evaluate pozitiv care nu au 
reușit să obțină finanțare în alt mod din 
cauza limitărilor bugetare. Ar putea fi 
utilizate fonduri naționale și structurale, 
în colaborare cu EIT, pentru a asigura 
rentabilitate și granturi de instalare 
absolvenților EIT, astfel extinzându-se 
geografic capacitatea EIT de inovare și 
antreprenoriat la nivelul UE.”

Or. en

Amendamentul 133
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. La articolul 6, se inserează următorul 
alineat (3a):
„(3a) Pentru a îmbunătăți livrarea 
realizărilor EIT, activitățile desfășurate de 
CCI-uri ar trebui să aibă un impact 
măsurabil asupra înființării de societăți 
nou-create și de tip „spin-off” inovatoare 
și durabile, în special prin susținerea 
colaborării în rețea și a activităților 
antreprenoriale ale titularilor de diplome 
și ale beneficiarilor de cursuri de formare 
furnizate de EIT.”
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Or. en

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Articolul 7 alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(1) EIT selectează și desemnează un 
parteneriat pentru a deveni CCI sau CIR 
pe baza unei proceduri competitive, 
deschise și transparente. Criterii detaliate 
privind selectarea CCI-urilor sau a CIR-
urilor, bazate pe principiile excelenței și 
relevanței inovării, se adoptă și se publică 
de către EIT; în procesul de selectare sunt 
implicați experți externi și independenți.”

Or. en

Amendamentul 135
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1a) Agenda strategică de inovare 
definește modalitățile conform cărora 
sunt lansate noi CCI-uri. 60 % din 
bugetul pentru noi CCI-uri pentru 
perioada 2014-2020 este cheltuit pentru 
CCI-uri pe baza temelor definite în 
Agenda strategică de inovare. Restul de 
40 % din bugetul pentru noile CCI-uri 
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poate fi alocat în mod liber de către EIT 
fie pentru consolidarea acestor CCI-uri, 
fie pentru lansarea de CCI-uri privind 
alte teme. EIT are libertatea de a alege 
dimensiunea, durata și intervalul 
temporal corespunzătoare pentru toate 
CCI-urile noi.

Or. en

Justificare

Pentru a crește flexibilitatea politicii UE privind inovarea, EIT trebuie să aibă posibilitatea 
de a lansa CCI-uri privind altele teme decât cele aprobate în Agenda strategică de inovare. 
Din temele propuse în Agenda strategică de inovare, EIT are libertatea de a alege cele mai 
adecvate teme. Pentru toate CCI-urile noi, EIT are libertatea de a alege dimensiunea, durata 
și intervalul temporal corespunzătoare.

Amendamentul 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1a) EIT lansează selectarea și desemnarea 
CCI-urilor, în conformitate cu domeniile 
prioritare și cu calendarul clar definit în 
ASI. Numărul de CCI-uri selectate va 
depinde de maturitatea și gradul de 
pregătire al consorțiilor europene de a 
forma CCI-uri credibile, de eventualul 
impact societal și economic, de
oportunitățile de creare de sinergii cu alte 
inițiative, precum și de capacitatea de 
absorbție a EIT și de disponibilitatea 
bugetară.

Or. en
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Amendamentul 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La articolul 7, se inserează următorul 
alineat (1b):
„(1b) Selectarea noilor CCI-uri se face pe 
o bază competitivă și are ca fundament 
meritele și potențialul fiecărui CCI 
analizat și nu ar trebui să depindă de 
performanțele altor CCI-uri.”

Or. en

Amendamentul 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Se inserează alineatul (1c):
„(1c) Principalul element pentru 
selectarea de noi CCI-uri este potențialul 
lor de a determina inovarea și 
antreprenoriatul. CCI-urile participă la 
soluționarea provocărilor societale.”

Or. en

Justificare

Este important ca CCI-urile să participe la soluționarea provocărilor noastre societale, dar 
trebuie clarificat faptul că acesta nu ar trebui să fie un criteriu primar de selecție a CCI-
urilor. Principalul criteriu de selecție ar trebui să fie potențialul CCI-urilor de a determina 
inovarea și antreprenoriatul. 
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Amendamentul 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (2), partea introductivă 
se înlocuiește cu următorul text:
„(2) În conformitate cu principiile 
stabilite la alineatul (1), selectarea unei 
CCI sau CIR ține seama, în special, de:”

Or. en

Amendamentul 140
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Se inserează următoarea literă (ba):
„(ba) capacitatea lor de a contribui la 
rezolvarea celor trei mari provocări 
societale, astfel cum se menționează în 
raportul Parlamentului European 
intitulat «O Uniune a inovării».”

Or. en

Amendamentul 141
Judith A. Merkies
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera ac (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) La articolul 7 alineatul (2), litera (d) 
se înlocuiește cu următorul text:
„(d) participarea la parteneriat a 
organizațiilor active în triunghiul 
cunoașterii alcătuit din învățământul 
superior, cercetare și inovare, având în 
vedere un bun echilibru între aceste trei 
elemente.”

Or. en

Amendamentul 142
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) disponibilitatea de a stabili sinergii cu 
alte inițiative ale Uniunii Europene,

(h) disponibilitatea de a stabili sinergii cu 
alte inițiative ale Uniunii Europene în 
domeniul cercetării, dezvoltării și inovării,

Or. en

Amendamentul 143
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ha (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se inserează următoarea literă (ha):
„(ha) complementaritatea parteneriatului 
cu alte programe pentru inovare de la 
nivel european, național, regional și 
local.”

Or. en

Amendamentul 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se inserează alineatul (2a):
„(2a) CCI-urile își stabilesc ordinea de zi 
și metodele precise de lucru. În mod 
concret, CCI-urile:
(a) stabilesc un plan anual de afaceri al 
activităților cu obiective specifice, etapele 
majore și indicatorii-cheie de 
performanță;
(b) dezvoltă strategii pentru obținerea 
unei sustenabilități financiare care să 
conducă la diminuarea treptată a 
finanțării UE;
(c) dezvoltă activități de comunicare, în 
special cu centrele de excelență emergente 
și potențiale;”

Or. en

Justificare

„Centre de excelență emergente și potențiale” este o formulare mai bună decât „centre de 
excelență din regiuni cu performanțe mai scăzute”, deoarece prima formulare nu include o 
indicație geografică explicită, ci una implicită, ceea ce face să se acorde o mai mare atenție 
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excelenței.

Amendamentul 145
Oreste Rossi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Justificare

Scopul este de a reface formularea inițială a acestui alineat.

Amendamentul 146
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 147
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Majoritatea organizațiilor partenere 
care formează o CCI își au sediul în statele 
membre. Din fiecare CCI fac parte cel 
puțin o instituție de învățământ superior și 
o societate comercială privată.

(4) (a) Cel puțin două treimi dintre
organizațiile partenere care formează o 
CCI își au sediul în statele membre.

(b) Din fiecare CCI fac parte cel puțin o 
instituție de învățământ superior, o entitate 
privată și un IMM.

Or. en

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

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera ea (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Se inserează următorul alineat (4a):
„(4a) O comunitate de implementare și 
inovare regională (CIR) aspiră să își 
dezvolte relațiile cu EIT pentru ca 
eventual să devină parte a acestui institut. 
O CIR se califică astfel dacă prin 
dezvoltarea sa există promisiunea că va 
îndeplini toate condițiile menționate mai 
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sus în timp util. O CIR trebuie să 
îndeplinească cel puțin condițiile b, c, d, e, 
f, g de la alineatul (2). Autoritatea 
menționată la alineatul (1) va decide și cu 
privire la selecția CIR-urilor.”

Or. en

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

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de 
performanță și în cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, rezultatelor și impactelor 
fiecărei CCI.

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de 
performanță și în cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, rezultatelor și impactelor 
fiecărei CCI.

Pentru a îmbunătăți livrarea realizărilor 
EIT, activitățile desfășurate de CCI-uri ar 
trebui să aibă un impact măsurabil 
asupra înființării de societăți nou-create 
și de tip „spin-off” inovatoare și durabile, 
în special prin susținerea colaborării în 
rețea și a activităților antreprenoriale ale 
titularilor de diplome și ale beneficiarilor 
de activități de formare furnizate de EIT.

Or. en

Amendamentul 150
Ioannis A. Tsoukalas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de 
performanță și în cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, rezultatelor și impactelor 
fiecărei CCI.

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de 
performanță și în cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, rezultatelor și impactelor 
fiecărei CCI, într-o manieră care va fi 
direct comparabilă cu contribuția 
instrumentelor relevante din restul 
programului Orizont 2020 și care va fi 
publicată în Tabloul de bord anual al 
EIT.

Or. en

Amendamentul 151
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de 
performanță și în cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, rezultatelor și impactelor 
fiecărei CCI.

EIT, pe baza indicatorilor-cheie de 
performanță cantitativă și calitativă, 
organizează un proces de monitorizare și 
evaluări externe trienale ale realizărilor, 
rezultatelor și impactelor fiecărei CCI.
Acest proces de monitorizare și de 
evaluare se axează pe rezultate.

Or. en

Amendamentul 152
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
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Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7b – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata, continuarea și încetarea unei CCI Durata, continuarea, finanțarea și 
încetarea unei CCI

Or. en

Amendamentul 153
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În funcție de rezultatele evaluărilor 
periodice și a specificităților anumitor 
domenii, în mod normal, o CCI este 
înființată pentru o perioadă de 7 – 15 ani.

(1) În funcție de rezultatele evaluărilor 
periodice și a specificităților anumitor 
domenii, o CCI este înființată pentru o 
perioadă minimă de trei ani.

Or. en

Amendamentul 154
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consiliul de conducere poate decide 
prelungirea duratei de funcționare a CCI-
urilor față de perioada stabilită inițial, în 
cazul în care aceasta este cea mai bună 
metodă de realizare a obiectivelor EIT.

(2) Sub rezerva rezultatelor monitorizării
și a evaluărilor periodice, consiliul de 
conducere poate decide o dată la trei ani 
să prelungească finanțarea funcționării
unei CCI, dacă aceasta dovedește că își 
îndeplinește obiectivele sale și pe cele ale
EIT. Consiliul de conducere aplică o 
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abordare personalizată, luând în 
considerare faptul că nu toate CCI-urile 
au aceleași nevoi financiare, dimensiuni 
sau durată. Consiliul de conducere poate 
decide să atribuie un buget suplimentar 
unei CCI dacă aceasta își îndeplinește 
obiectivele mai devreme decât este 
prevăzut.

Or. en

Amendamentul 155
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 9, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) EIT ia în considerare, de asemenea, 
politicile și inițiativele de la nivel regional, 
euroregional, național și 
interguvernamental pentru a utiliza cele 
mai bune practici, conceptele consacrate 
și resursele existente.”

Or. it

Justificare

Este important să fie incluse politici locale având în vedere potențialul lor de generare de 
venituri.

Amendamentul 156
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 9 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Alineatul (3) se modifică după cum 
urmează:
„(3) De asemenea, EIT ține seama în mod 
corespunzător de politicile și inițiativele 
existente la nivel local, regional, național 
și interguvernamental pentru a valorifica 
cele mai bune practici și concepte 
consacrate, precum și resursele 
existente.”

Or. ro

Amendamentul 157
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 14 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) donații de capital, inclusiv cele 
gestionate de Fundația EIT

(e) donații de capital;

Or. it

(A se vedea amendamentul de eliminare a anexei – secțiunea 2 – punctul 1 – litera n)

Amendamentul 158
Judith A. Merkies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un program de lucru trienal continuu, 
bazat pe ASI, după ce aceasta va fi 
adoptată, care cuprinde o descriere a 

(a) un program de lucru trienal continuu, 
bazat pe ASI, după ce aceasta va fi 
adoptată, care cuprinde o descriere a 
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priorităților majore și a inițiativelor 
planificate ale EIT și ale CCI-urilor, 
incluzând o estimare a necesarului de 
finanțare și sursele acesteia. El conține, de 
asemenea, indicatori corespunzători pentru 
monitorizarea activităților CCI-urilor și ale 
EIT. Programul de lucru trienal continuu 
preliminar este transmis de EIT Comisiei 
până la data de 31 decembrie a anului N-2. 
Comisia emite în termen de trei luni un 
aviz cu privire la obiectivele specifice ale 
EIT, astfel cum sunt definite în programul 
Orizont 2020, precum și la 
complementaritățile acestuia cu politicile și 
instrumentele Uniunii. EIT ține seama în 
mod corespunzător de avizul Comisiei, iar 
în caz de dezacord, își justifică poziția. 
Programul de lucru final este transmis de 
către EIT Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor, în scop de 
informare;

priorităților majore și a inițiativelor 
planificate ale EIT și ale CCI-urilor, 
incluzând o estimare a necesarului de 
finanțare și sursele acesteia. El conține, de 
asemenea, indicatori corespunzători pentru 
monitorizarea activităților CCI-urilor și ale 
EIT, utilizând o abordare axată pe 
rezultate. Programul de lucru trienal 
continuu preliminar este transmis de EIT 
Comisiei până la data de 31 decembrie a 
anului N-2. Comisia emite în termen de trei 
luni un aviz cu privire la obiectivele 
specifice ale EIT, astfel cum sunt definite 
în programul Orizont 2020, precum și la 
complementaritățile acestuia cu politicile și 
instrumentele Uniunii. EIT ține seama în 
mod corespunzător de avizul Comisiei, iar 
în caz de dezacord, își justifică poziția. 
Programul de lucru final este transmis de 
către EIT Parlamentului European, 
Consiliului, Comisiei, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor, în scop de 
informare;

Or. en

Amendamentul 159
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(1) EIT se asigură că activitățile sale, 
inclusiv cele gestionate prin CCI-uri, fac 
obiectul unei monitorizări sistematice și 
unei evaluări independente periodice 
pentru a asigura cea mai înaltă calitate a 
rezultatelor. Acest proces de evaluare se 
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axează pe rezultate. Rezultatele 
evaluărilor se fac publice.”

Or. en

Amendamentul 160
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (2), cuvântul „cinci” se 
înlocuiește cu cuvântul „trei”

(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Până în iunie 2011 și o dată la trei 
ani după intrarea în vigoare a noului 
cadru financiar, Comisia, după 
consultarea părților interesate de la nivel 
european și național, prezintă un raport 
privind evaluarea activităților EIT și alte 
CCI-urilor. Raportul evaluează criteriile 
privind stabilirea valorii adăugate a EIT 
și, de asemenea, evaluează impactul său și 
eficacitatea, sustenabilitatea, eficiența și 
relevanța activităților urmărite și a 
relației, a consecvenței și/sau a 
complementarității cu politici actuale 
naționale și comunicare de susținere a 
învățământului superior, a cercetării și a 
inovării.”

Or. it

Amendamentul 161
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 17 – alineatul 2a



PE492.618v01-00 54/65 AM\906376RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) ASI include o analiză a posibilelor 
sinergii și complementarități între 
activitățile EIT și alte inițiative, 
instrumente și programe ale Uniunii.

(2a) ASI include o analiză a consecvenței 
reciproce și a posibilelor sinergii și 
complementarități între activitățile EIT și 
alte inițiative, instrumente și programe ale 
Uniunii.

Or. it

Justificare

Ar trebui făcută trimitere la nevoia ca activitățile în cauză să fie consecvente cu obiectivele 
urmărite.

Amendamentul 162
Giles Chichester

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în perioada 1 ianuarie 2014 –
31 decembrie 2020 se stabilește la 
3 182,230 milioane EUR. Creditele anuale 
sunt autorizate de autoritatea bugetară în 
limita cadrului financiar. Contribuția 
financiară a EIT la CCI-uri este acordată 
din acest pachet financiar.

Pachetul financiar din cadrul Orizont 2020 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în perioada 1 ianuarie 2014 –
31 decembrie 2020 se stabilește la 
1 060,743 milioane EUR. Creditele anuale 
sunt autorizate de autoritatea bugetară în 
limita cadrului financiar. Contribuția 
financiară a EIT la CCI-uri este acordată 
din acest pachet financiar.

Or. en

Amendamentul 163
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
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Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pachetul financiar din cadrul Orizont 2020
pentru punerea în aplicare a prezentului 
regulament în perioada 1 ianuarie 2014 –
31 decembrie 2020 se stabilește la
3 182,230 milioane EUR. Creditele anuale 
sunt autorizate de autoritatea bugetară în 
limita cadrului financiar. Contribuția 
financiară a EIT la CCI-uri este acordată 
din acest pachet financiar.

Pachetul financiar pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament în 
perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 
2020 se stabilește la articolul 6 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. [XXX/XXXX] de stabilire a 
programului Orizont 2020 – Programul-
cadru pentru cercetare și inovare (2014-
2020). Creditele anuale sunt autorizate de 
autoritatea bugetară în limita cadrului 
financiar. Contribuția financiară a EIT la 
CCI-uri este acordată din acest pachet 
financiar.

Or. it

[A se vedea articolul 6 alineatul (3) din propunerea de regulament, COM(2011)809.]

Amendamentul 164
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

15a. La articolul 20, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Cheltuielile EIT includ cheltuieli 
pentru personal, administrative, de 
gestionare, pentru infrastructură și 
operaționale. Cheltuielile administrative, 
de gestionare și operaționale sunt minime, 
pe baza criteriilor privind economia, 
eficiența și eficacitatea.”

Or. it
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Amendamentul 165
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 20
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 22a

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul încetării activității EIT, lichidarea 
sa intervine sub supravegherea Comisiei, în 
conformitate cu legislația aplicabilă. 
Acordurile cu CCI-urile și documentul de 
înființare a Fundației EIT menționează 
dispozițiile corespunzătoare unei astfel de 
situații.

În cazul încetării activității EIT, lichidarea 
sa intervine sub supravegherea Comisiei, în 
conformitate cu legislația aplicabilă. 
Acordurile cu CCI-urile menționează 
dispozițiile corespunzătoare unei astfel de 
situații.

Or. it

[(A se vedea amendamentul de eliminare a anexei – secțiunea 2 – punctul 1 – litera (n)]

Amendamentul 166
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Există 12 membri numiți de Comisie, 
asigurându-se un echilibru între cei cu 
experiență în activități economice de profil, 
învățământ superior și cercetare. Ei au un 
mandat de patru ani, care nu poate fi 
reînnoit.

2. Există maximum șase membri numiți de 
Comisie, asigurându-se un echilibru între 
cei cu experiență în activități economice de 
profil (inclusiv IMM-uri), învățământ 
superior și cercetare. Ei au un mandat de 
patru ani, care nu poate fi reînnoit.

Or. it

Justificare

Reducerea numărului de membri are ca scop să contribuie la îndeplinirea cerinței privind o 
conducere mai transparentă.

Amendamentul 167
Silvia-Adriana Țicău



AM\906376RO.doc 57/65 PE492.618v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa 1 – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Există 12 membri numiți de Comisie, 
asigurându-se un echilibru între cei cu 
experiență în activități economice de profil, 
învățământ superior și cercetare. Ei au un 
mandat de patru ani, care nu poate fi 
reînnoit.

2. Există 12 membri numiți de Comisie și 
trei membri numiți de Parlamentul 
European, asigurându-se un echilibru în 
reprezentarea de gen, precum și un 
echilibru între cei cu experiență în 
activități economice de profil, învățământ 
superior și cercetare. Ei au un mandat de 
patru ani, care nu poate fi reînnoit.

Or. ro

Amendamentul 168
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia are în vedere echilibrul dintre 
experiența în materie de învățământ 
superior, cercetare, inovare și activități 
economice de profil, precum și egalitatea 
între sexe și ia în considerare mediile 
învățământului superior, cercetării și 
inovării din întreaga Uniune.

Comisia are în vedere echilibrul dintre 
experiența în materie de învățământ 
superior, cercetare, inovare și activități 
economice de profil și ia în considerare 
mediile învățământului superior, cercetării 
și inovării din întreaga Uniune.

Or. it

Justificare

Competențele și experiența unei persoane nu sunt nici determinate, nici dovedite de gen. Prin 
urmare, „cotele roz” sunt atât discriminatorii, cât și potențial contraproductive: până la 
urmă, nu există niciun motiv pentru care să se împiedice existența unui consiliu format 
integral din femei.

Amendamentul 169
Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia numește membrul (membrii) și 
informează Parlamentul European și 
Consiliul în legătură cu procesul de selecție 
și cu numirea finală a membrilor respectivi 
ai consiliului de conducere.

Comisia numește membrul (membrii) după 
ce a informat Parlamentul European și 
Consiliul în legătură cu procesul de selecție 
și cu numirea finală a membrilor respectivi 
ai consiliului de conducere. Înaintea 
efectuării oricărei numiri de către 
Comisie, Parlamentul European și 
Consiliul pot emite un aviz cu privire la 
candidații selectați.

Or. it

Justificare

Scopul este de a asigura transparența procedurii de numire a membrilor consiliului de 
conducere.

Amendamentul 170
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul unei perioade de tranziție, 
membrii consiliului numiți inițial pentru o 
perioadă de șase ani își finalizează 
mandatul Până la momentul respectiv, 
activează 18 membri numiți. În termen de 
șase luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, o treime dintre cei 
doisprezece membri numiți în 2012 sunt 
aleși de către consiliul de conducere cu 
aprobarea Comisiei pentru a activa o 
perioadă de doi ani, o treime pentru o 
perioadă de patru ani și o treime pentru o 
perioadă de șase ani.

Pe parcursul unei perioade de tranziție, 
membrii consiliului numiți inițial pentru o 
perioadă de șase ani își finalizează 
mandatul Până la momentul respectiv, 
activează 18 membri numiți. În termen de 
șase luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, o treime dintre cei 
șase membri numiți în 2012 sunt aleși de 
către consiliul de conducere cu aprobarea 
Comisiei pentru a activa o perioadă de doi 
ani, o treime pentru o perioadă de patru ani 
și o treime pentru o perioadă de șase ani.

Or. it
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(A se vedea amendamentul secțiunii 1 punctul 2 paragraful 1)

Amendamentul 171
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia demite membrul sau membrii 
consiliului de conducere care nu își 
execută mandatul în interesul Uniunii. 
Demiterea se efectuează pe baza avizului 
Parlamentului European și al Consiliului.

Or. {FR}fr

Amendamentul 172
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Membrii consiliului de conducere 
acționează în interesul EIT, într-un mod 
independent, pentru a îndeplini obiectivele 
și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i 
identitatea și coerența.

4. Membrii consiliului de conducere 
acționează în interesul EIT, într-un mod 
independent, pentru a îndeplini obiectivele 
și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i 
identitatea și coerența. Aceștia își 
îndeplinesc sarcinile pe baza unui mandat 
exclusiv cu normă întreagă.

Or. it

Justificare

Pentru a asigura transparența și independența EIT, trebuie clar stabilită baza pe care 
membrii consiliului își îndeplinesc sarcinile profesionale.

Amendamentul 173
Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) definește, cu acordul Comisiei, 
onorariile corespunzătoare pentru membrii 
consiliului de conducere și ai comitetului 
executiv; aceste onorarii sunt stabilite 
ținând cont de dispoziții similare din statele 
membre;

(g) definește, cu acordul Comisiei, 
onorariile corespunzătoare pentru membrii 
consiliului de conducere și ai comitetului 
executiv; aceste onorarii sunt stabilite la 
un nivel mediu ținând cont de dispoziții 
similare din statele membre;

Or. it

Amendamentul 174
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) numește și, dacă este cazul, demite
directorul și exercită autoritate disciplinară 
asupra acestuia;

(i) poate propune Comisiei numirea sau 
demiterea directorului și exercită 
autoritate disciplinară asupra acestuia;

Or. fr

Amendamentul 175
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) adoptă un cod de bună conduită privind 
conflictele de interese;

(k) adoptă un cod de bună conduită privind 
conflictele de interese, secretele 
profesionale și comunicarea;

Or. fr
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Amendamentul 176
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) este împuternicit să înființeze o 
fundație (denumită în continuare 
„Fundația EIT”), având ca obiectiv 
specific promovarea și sprijinirea 
activităților EIT;

eliminată

Or. it

Justificare

Este important să se evite orice proliferare a unor structuri birocratice pentru a se asigura că 
nu sunt risipite resursele.

Amendamentul 177
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) este împuternicit să înființeze o 
fundație (denumită în continuare „Fundația 
EIT”), având ca obiectiv specific 
promovarea și sprijinirea activităților EIT;

(n) este împuternicit să propună Comisiei 
înființarea unei fundații (denumită în 
continuare „Fundația EIT”), având ca 
obiectiv specific promovarea și sprijinirea 
activităților EIT. Înființarea se efectuează 
pe baza avizului Parlamentului European 
și al Consiliului.

Or. fr

Amendamentul 178
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera o
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) decide cu privire la regimul lingvistic 
al EIT, ținând seama de principiile
existente cu privire la multilingvism și de 
necesitățile practice impuse de 
operațiunile sale;

(o) supraveghează respectarea principiilor
existente cu privire la multilingvism pentru 
EIT;

Or. fr

Amendamentul 179
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) decide cu privire la regimul lingvistic al 
EIT, ținând seama de principiile existente 
cu privire la multilingvism și de 
necesitățile practice impuse de 
operațiunile sale;

(o) decide cu privire la regimul lingvistic al 
EIT, ținând seama de legislația și de 
principiile existente cu privire la 
multilingvism;

Or. it

Amendamentul 180
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) promovează Uniunea prin 
intermediul EIT.

Or. fr

Amendamentul 181
Jean-Pierre Audy
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Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Consiliul de conducere își alege
președintele dintre membrii numiți. 
Mandatul președintelui este de doi ani, 
reînnoibil o singură dată.

1. Președintele este numit de Comisie.
Mandatul președintelui este de doi ani, 
reînnoibil o singură dată. Pe baza unui 
aviz al Parlamentului European și al 
Consiliului, Comisia demite președintele 
consiliului de conducere care nu își 
execută mandatul în interesul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 182
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Directorul este o persoană de o înaltă 
calificare și reputație în domeniile de 
funcționare ale EIT. Directorul este numit 
de consiliul de conducere pentru un mandat 
de patru ani. Consiliul de conducere poate 
prelungi respectivul mandat pentru o 
perioadă de încă patru ani în cazul în care 
consideră că acest fapt este în interesul 
EIT.

1. Directorul este o persoană de o înaltă 
calificare și reputație în domeniile de 
funcționare ale EIT. Directorul este numit 
de consiliul de conducere pentru un mandat 
de patru ani. Consiliul de conducere poate 
prelungi respectivul mandat pentru o 
perioadă de încă patru ani în cazul în care 
consideră că acest fapt este în interesul 
EIT. Pe baza unui aviz al Parlamentului 
European și al Consiliului, Comisia 
demite directorul care nu își execută 
mandatul în interesul Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 183
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijină consiliul de conducere și 
comitetul executiv în activitatea lor, 
asigură activitatea de secretariat pentru 
reuniunile lor și le furnizează toate 
informațiile necesare exercitării funcțiilor 
lor;

(b) asistă consiliul de conducere și 
comitetul executiv în activitatea lor, 
asigură activitatea de secretariat pentru 
reuniunile lor și le furnizează toate 
informațiile necesare exercitării funcțiilor 
lor;

Or. fr

Amendamentul 184
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) prezintă proiectele de conturi anuale și 
proiectul de bilanț anual funcției de audit 
intern și, ulterior, consiliului de conducere, 
prin intermediul comitetului executiv;

(k) prezintă proiectele de conturi anuale și 
proiectul de bilanț anual funcției de audit 
intern și, ulterior, consiliului de conducere, 
prin intermediul comitetului executiv, și 
Comisiei;

Or. fr

Amendamentul 185
Romana Jordan

Propunere de regulament
Fișă financiară legislativă pentru propuneri – punctul 2 – subpunctul 2.1 – paragraful 3 
– punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Monitorizarea unei CCI pe baza 
obiectivelor sale individuale și a 
indicatorilor cheie de performanță (KPI –
key performance indicators) menționați în 
planurile de afaceri ale CCI-urilor. CCI-
urile vor beneficia de o substanțială 
autonomie (abordare ascendentă) pentru a 

1. Monitorizarea unei CCI pe baza 
obiectivelor sale individuale și a 
indicatorilor cheie de performanță (KPI –
key performance indicators) menționați în 
planurile de afaceri ale CCI-urilor. CCI-
urile vor beneficia de o substanțială 
autonomie (abordare ascendentă) pentru a 
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defini strategiile și organizarea lor internă, 
precum și pentru a defini activitățile lor și a 
mobiliza resursele necesare. 

defini strategiile și organizarea lor internă, 
precum și pentru a defini activitățile lor și a 
mobiliza resursele necesare. Cu toate 
acestea, nu va fi exclusă posibilitatea de a 
forma o structură strategică descendentă.

Or. sl


