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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 
Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 
(EIT): a contribuição do EIT para uma Europa mais inovadora
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2011)0822),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 3 do artigo 173.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0462/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1, 

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Sucede ainda muitas vezes que a 
excelência no ensino superior, na 
investigação e na inovação, embora 
claramente existente em toda a UE, 
permanece fragmentada. A Europa 

                                               
1 JO C…, , p.
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precisa de ultrapassar esta ausência de 
cooperação estratégica além-fronteiras –
sejam países, setores, ou disciplinas. Um 
amplo conceito de inovação pautado pelo 
interesse público – centrado no impacto 
social e que vai além das inovações 
tecnológicas e inovações orientadas para 
os produtos, envolve todas as partes 
interessadas e destaca o papel da 
inovação social – deverá estar no centro 
do EIT e contribuir, assim, para uma 
verdadeira mudança nos nossos 
paradigmas e sistemas de inovação.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O EIT deve contribuir para acelerar 
a educação, a investigação e a inovação 
enquanto instrumentos fundamentais 
para alcançar um modelo económico 
sustentável e competitivo e para criar e 
manter empregos no futuro. Ao mesmo 
tempo que contribui para estes objetivos, o 
PEI deve criar instrumentos baseados nos 
principais desafios societais que a 
sociedade europeia enfrenta.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) As atividades e projetos do EIT 
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devem incluir a mobilização e o estímulo 
de investimentos por parte do setor 
privado, assim como uma cooperação 
proveitosa entre os institutos de ensino e 
de investigação, incluindo organizações 
de investigação e tecnologia (RTO), 
empresas, governos e cidadãos, podendo 
ainda servir como um instrumento para
criar plataformas e ferramentas de 
colaboração, tais como redes abertas, 
normas abertas e clusters que partilhem 
conhecimentos e ideias, principalmente a 
nível das redes universitárias.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) O EIT deve assegurar o 
envolvimento de todos os agentes 
relevantes e, simultaneamente, 
disponibilizar mais instrumentos 
inovadores para lidar com a propriedade 
industrial num contexto de globalização e 
de digitalização da economia.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-E) O principal papel do EIT consiste 
em assegurar uma maior integração dos 
componentes do triângulo do 
conhecimento da investigação, da 
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inovação e da educação, a necessidade de 
promover políticas para reforçar a 
cooperação entre os sistemas educativos, 
a investigação e o mundo empresarial, 
assim como desenvolver novos programas 
curriculares e de doutoramento.

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 2-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-F) O EIT é, para este efeito, o órgão da 
União eficaz para lidar com necessidades 
novas e emergentes, para encontrar 
soluções inovadoras e para reforçar o seu 
impacto na sociedade. Ao abraçar uma 
cultura de abertura, de transparência e de 
participação externa, o EIT pode 
promover ativamente a adoção e a 
aceitação de novas inovações pela 
sociedade em geral.

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O primeiro PEI deve incluir as 
especificações e os cadernos de encargos 
detalhados relativos ao funcionamento do 
EIT; as modalidades de cooperação entre o 
Conselho Diretivo e as Comunidades de 
Conhecimento e Inovação (a seguir 
designadas CCI) e as modalidades para o 
financiamento das CCI.

(3) Os cadernos de encargos relativos ao 
papel do EIT e às Comunidades de 
Conhecimento e Inovação (a seguir 
designadas CCI), as modalidades de 
cooperação entre o Conselho Diretivo e as 
CCI e as modalidades para o financiamento 
das CCI são regidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 294/2008.
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Or. en

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Objeto
É adotado o Programa Estratégico de 
Inovação do Instituto Europeu de Inovação 
e Tecnologia, tal como estabelecido no 
anexo.

Esta decisão estabelece o Programa 
Estratégico de Inovação (PEI) do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
para o período de 2014 a 2020.

Or. en

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Objetivos do Programa Estratégico de 
Inovação
1. O PEI delineia as prioridades para o 
EIT para o período de 2014-2020, assim 
como as modalidades do seu 
funcionamento. Trata-se, por 
conseguinte, de um instrumento 
fundamental para orientar a direção 
estratégica do EIT, deixando-lhe, 
contudo, uma autonomia considerável na 
definição das formas e meios para atingir 
os objetivos estabelecidos.
2. O PEI deve facilitar a coordenação das 
políticas e a coerência entre os seus 
diferentes instrumentos e criar sinergias 
relativamente à política de inovação, 
adotando uma abordagem 
verdadeiramente holística centrada nos 
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principais desafios societais.
3. O PEI é um instrumento fundamental 
para a política de inovação, para a 
criação de emprego e para o 
desenvolvimento sustentável, com 
condições para gerar emprego para os 
jovens diplomados nos projetos do PEI.
4. O PEI deve desempenhar um papel 
central no fornecimento de respostas em 
tempos de crise, dado que é essencial 
atrair os jovens para os novos tipos de 
emprego e assegurar que os programas 
educativos, novos e existentes, promovam 
o acesso dos jovens ao mercado de 
trabalho.
5. Este PEI será executado em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 294/2008.

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
Prioridades gerais
1. O EIT deve contribuir para a criação 
de uma «base científica de excelência», ao 
promover a mobilidade além-fronteiras –
entre disciplinas, setores e países – e 
incorporar o espírito empresarial e uma 
cultura de assunção de riscos em graus de 
pós-graduação inovadores.
2. Combatendo a fragmentação através de 
parcerias integradas de longo prazo e 
alcançando uma massa crítica através da 
sua dimensão europeia, com uma 
cobertura geográfica ampla e equilibrada, 
o EIT deve agir como catalisador com 
flexibilidade para testar novos modelos de 
inovação, desenvolvendo talentos 
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além-fronteiras e criando uma marca 
internacionalmente reconhecida de 
excelência. Através de uma estratégia de 
recursos humanos inteligente, incluindo a 
utilização sistemática de competências 
especializadas, internas e externas, e de 
procedimentos de gestão interna, o EIT 
deve tornar-se uma instituição de 
referência para uma governação 
inovadora.
3. O EIT deve consolidar e expandir o seu 
papel de «investidor» que desenvolve e 
permite que os centros existentes de 
excelência a todos os níveis na 
investigação, nos negócios e no ensino 
superior na Europa se reúnam e 
promovam as suas colaborações 
sistemáticas a longo prazo. O EIT deve 
promover a transferência e a 
comercialização de tecnologias e 
desenvolver novos empreendimentos no 
seio de empresas existentes ou criando 
novas empresas inovadoras.
4. O EIT deve explorar a sua flexibilidade 
para impulsionar a simplificação, 
implementada de modo responsável e 
responsabilizável, com o intuito de atingir 
resultados eficazes, promover avanços 
inovadores e envolver a comunidade 
empresarial.

Or. en

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-C

As comunidades de conhecimento e 
inovação (CCI)
1. O EIT deve orientar estrategicamente 
as CCI e coordená-las e monitorizá-las no 
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respeito absoluto da sua autonomia e 
dando espaço a iniciativas da base para o 
topo, assegurando, ao mesmo tempo, 
procedimentos transparentes e 
responsáveis. O EIT deve assegurar que 
as CCI funcionem com base na 
transparência e que tenham em conta os 
interesses de todos os participantes, tanto 
os já envolvidos como os recém-chegados.
2. As CCI são um instrumento 
fundamental para o EIT. Respeitando o 
mesmo princípio de materialização da 
total integração do triângulo do 
conhecimento, e em linha com os 
objetivos dos Pilares 2 e 3 do Horizonte 
2020, o EIT deve promover a criação de 
CCI que possam diferir em dimensão e em 
duração, consoante as circunstâncias e os 
assuntos a abordar. Para outras CCI, 
serão disponibilizados fundos que serão 
atribuídos numa base competitiva e tendo 
em consideração a qualidade e o potencial 
dos projetos.
3. É essencial que exista uma massa 
crítica para que o EIT possa desenvolver 
todo o seu potencial enquanto um dos 
principais institutos de inovação. Tal deve 
refletir-se no apoio prestado às CCI, na 
intensidade e cobertura das suas ações de 
sensibilização, na capacidade de 
divulgação e promoção de atividades 
internacionais e na sua capacidade para 
disponibilizar procedimentos 
simplificados.
4. Um número significativo de centros de 
excelência em todos os Estados-Membros, 
muitas vezes, não atinge individualmente 
a massa crítica necessária à concorrência 
global. O mesmo poderia acontecer com 
CCI de pequenas dimensões. A sua 
integração no EIT terá o efeito de 
proporcionar o apoio, as bases e a massa 
crítica necessários para o seu êxito. Deve 
assegurar-se a participação das PME e o 
envolvimento de organizações de 
investigação de menor dimensão, bem 
como das organizações da sociedade civil.
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5. Após as três CCI iniciais, que são a 
Energia sustentável («CCI InnoEnergy»), 
a Atenuação e adaptação às alterações 
climáticas («CCI Clima») e a Futura 
sociedade da informação e da 
comunicação («Labs TIC EIT»), a 
Comissão sugeriu mais algumas áreas 
temáticas para a criação de novas CCI: 
Indústria transformadora de valor 
acrescentado, Food4future – cadeia de 
abastecimento sustentável, dos recursos
até aos consumidores, Inovação para uma 
vida saudável e para um envelhecimento 
ativo, Matérias-primas – exploração, 
extração, tratamento, reciclagem e 
substituição sustentáveis, Sociedades 
seguras e inteligentes, Utilização 
sustentável dos mares, Mobilidade urbana 
e Água. Foram já mencionadas outras 
propostas de CCI em diferentes 
plataformas, como é o caso da CCI 
Marine para a Utilização sustentável dos 
mares, e outras como a Inovação na 
saúde e o empoderamento das pessoas ou 
as propostas respeitantes à Água. O EIT 
deve ter autonomia para organizar o 
processo de seleção das futuras CCI, que 
deve ir além do processo do topo para a 
base e incluir um sistema de candidaturas 
competitivo e aberto para as novas CCI.
6. O EIT deve ser um parceiro para as 
CCI durante todo o programa objeto de 
contrato (duração de 7 a 15 anos ou outro 
acordado). Quando esse período expirar, e 
caso a CCI decida prosseguir sem o 
financiamento do EIT ou transformar-se 
numa ou em várias empresas para 
desenvolver o negócio da antiga CCI, o 
EIT pode decidir tornar-se um parceiro de 
negócios de pleno direito da nova 
entidade.
7. O retorno dos investimentos do EIT nas 
CCI deve ser medido em termos dos 
benefícios concretos para a economia e a 
sociedade europeias no seu conjunto, tal 
como a criação de novas empresas, 
produtos e serviços nos mercados 
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existentes e futuros, a existência de 
pessoas mais qualificadas dotadas de 
espírito empresarial, de novas e mais 
atrativas oportunidades de emprego e da 
atração e retenção de talentos de toda a 
UE e do estrangeiro.

Or. en

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-D
Os programas e atividades de ensino
1. Um dos objetivos principais do PEI é 
promover e executar a missão educativa 
do EIT. O objetivo é educar e formar 
pessoas com talento, dotando-as das 
qualificações, dos conhecimentos e da 
mentalidade necessários numa sociedade 
global e numa economia baseada no 
conhecimento. Nesse sentido, deve ser 
desenvolvido um Programa de Bolsas de 
Estudo Marie Curie no âmbito das 
atividades do EIT.
2. O EIT deve desenvolver programas de 
formação de níveis diferentes –
programas de mestrado, programas de 
doutoramento, escolas de verão, 
programas de formação específica –, 
proporcionando o compromisso a longo 
prazo necessário para produzir mudanças 
sustentáveis no ensino superior, 
nomeadamente através destes novos 
diplomas universitários transdisciplinares 
e interdisciplinares que ostentam o seu 
rótulo. O EIT deve procurar o 
reconhecimento nacional e internacional 
destas qualificações com o rótulo EIT 
através de avaliação pelos pares. O EIT 
pode organizar – individualmente ou em 
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cooperação com outras universidades ou 
centros de investigação europeus ou de 
países terceiros – programas ou cursos 
sobre disciplinas fundamentais 
conducentes à inovação.
3. Estes programas podem ser totalmente 
integrados numa atividade CCI, podem 
resultar da cooperação entre diferentes 
CCI ou podem ser organizados pelo 
próprio EIT, individualmente ou em 
cooperação com as suas CCI. O EIT deve 
incentivar as CCI a empenharem-se em 
atividades transversais, em domínios que 
ofereçam um forte potencial para 
sinergias, por exemplo, através de cursos 
de formação profissional conjunta, 
atividades de investigação conjunta, 
cursos de mestrado ou de doutoramento, 
ou mobilidade entre o meio académico e 
as empresas num quadro transversal às 
CCI.
4. Para estender as suas atividades 
educativas a uma maior variedade de 
modos de estudo, promovendo o impacto 
das atividades educativas e chegando a 
um público mais alargado, o EIT e as CCI 
podem fazer face a uma gama mais ampla 
de ações inovadoras e de atividades de 
desenvolvimento profissional, que 
envolvam a educação executiva, cursos de 
formação específicos, módulos de cursos 
de licenciatura ou pacotes destinados à 
educação escolar.
5. O EIT deve pôr em vigor um regime 
específico de pessoas para assegurar que 
os talentos, tais como estudantes, 
investigadores, pessoal docente e 
empresários a todos os níveis de carreira, 
para além das CCI e dos respetivos 
centros de colocalização, fiquem 
plenamente ligados ao EIT. Tal regime 
deve, não só proporcionar aos talentos de 
topo a oportunidade de beneficiar dos 
ambientes de inovação criados no âmbito 
dos centros de colocalização, mas também 
fornecer-lhes incentivos para utilizar 
plenamente os conhecimentos e o saber-
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fazer adquiridos em domínios fora das 
CCI. Normalmente, a Fundação do EIT 
poderia desempenhar um papel 
importante neste domínio.
6. O Conselho de Administração do EIT 
pode organizar, regularmente, 
conferências europeias ou internacionais 
sobre assuntos relevantes no âmbito das 
suas atividades, transformando o EIT 
numa verdadeira encruzilhada europeia 
de investigadores, profissionais, 
professores e estudantes de toda a Europa 
e para além dela.
7. O EIT deve ajudar a desenvolver os 
recursos humanos necessários para uma 
sociedade inovadora, educando os 
principais intervenientes, como os 
estudantes, os investigadores e os 
empresários, e identificando as condições 
de enquadramento e as melhores práticas 
sobre questões de normalização, política 
ou regulamentação no setor relevante.
8. O EIT deve encorajar a criação de uma 
rede de antigos alunos do EIT que 
fomente a partilha de conhecimentos, a 
tutoria e o estabelecimento de redes.
9. O EIT, em coordenação com a 
Comissão, deve auxiliar as CCI a 
envolverem-se com as autoridades 
regionais e locais, dado o facto de estas 
terem um papel importante na 
aproximação das empresas, 
principalmente das PME, das instituições 
de conhecimento, das autoridades 
públicas, servindo como intermediárias 
entre estes vários intervenientes, os 
Estados-Membros e a União.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-E
Direitos de propriedade intelectual
1. No que diz respeito à política de 
informação científica para os dados e 
resultados da investigação, o acesso livre 
às publicações é o princípio geral do EIT, 
já que o acesso livre é considerado um 
instrumento fundamental para garantir e 
melhorar a circulação de informação 
científica na União Europeia. 
Consequentemente, o EIT deve cobrir os 
custos da publicação de artigos revistos 
pelos pares em revistas de acesso livre e 
do depósito de artigos em repositórios de 
acesso livre.
2. Esta política de acesso livre é limitada à 
utilização não comercial da informação 
prestada. Para utilizações com fins 
lucrativos, o EIT deve defender, com 
todos os meios, os Direitos de Propriedade 
Intelectual (DPI) do EIT, das CCI e dos 
investigadores.
3. As regras de propriedade intelectual 
estabelecidas estipulam a partilha dos 
lucros provenientes dos DPI entre o EIT, 
os investigadores, as empresas envolvidas 
e a entidade jurídica da CCI, de acordo 
com cada situação específica de 
propriedade intelectual. Deste modo, 
obter-se-á algum retorno dos 
investimentos do EIT.

Or. en
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Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-F
Sede do EIT
1. A sede do EIT deve prestar uma série 
de serviços às CCI em questões 
horizontais onde poderão ser obtidos 
ganhos de eficiência, bem como aplicar 
outras políticas empresariais para o 
mesmo efeito.
2. A sede do EIT deve desenvolver a 
capacidade de analisar sistematicamente 
os ensinamentos das CCI e de 
disponibilizar estas conclusões para 
benefício da comunidade de inovação 
mais lata. A sede do EIT deve prestar uma 
série de serviços às CCI em questões 
horizontais onde poderão ser obtidos 
ganhos de eficiência, bem como aplicar 
outras políticas empresariais para o 
mesmo efeito. Ao longo do tempo, a sede 
do EIT tornar-se-á um repositório 
diligente de boas práticas e um verdadeiro 
parceiro com conhecimento para os 
decisores políticos.
3. A atração e a retenção de profissionais 
de talento é um desafio para a sede do 
EIT. Para se dotar dos melhores talentos 
e competências, o EIT deve definir uma 
estratégia clara de recursos humanos 
para a sua equipa, seguindo o princípio 
do trabalho digno da UE, mas incluindo 
igualmente opções para além do emprego 
direto, como destacamentos ou ligações 
temporárias, a promoção de intercâmbios 
regulares de pessoal e de estágios com 
instituições de inovação de nível 
excelente.
4. Enquanto ator global no domínio da 
tecnologia e da inovação, absolutamente 
comprometido com a excelência, o EIT 
deve ter, ele próprio, instalações 
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excelentes. Isso irá, não só refletir a 
importância que a União, no seu todo, dá 
à sua política de tecnologia e de inovação, 
como poderá tornar-se um instrumento da 
maior importância para a comunicação 
institucional do EIT, para as suas 
relações internacionais e para consolidar 
a sua marca global de excelência.
5. Para desenvolver adequadamente os 
seus programas e atividades, tal como 
definidos neste programa estratégico, o 
EIT precisa de um tipo de instalações 
diferente. O Parlamento Europeu está 
disposto a apoiar a transferência da sede 
do EIT para os edifícios do Parlamento 
Europeu em Estrasburgo. Esses edifícios 
têm absoluto potencial para serem uma 
solução barata, fácil e rápida para 
instalar o EIT, algumas sedes ou centros 
de colocalização de CCI, empresas em 
fase de arranque, a Fundação EIT, a rede 
de antigos alunos do EIT, mas também 
para receber grandes e pequenas 
conferências, seminários, iniciativas 
inter-CCI, cursos de mestrado e de 
doutoramento e programas de formação 
patrocinados pelo EIT, assim como 
exposições de tecnologia ou ciência e 
outros eventos.
6. A Comissão, em conjunto com o 
Conselho de Administração do EIT, deve 
apresentar, em 2015, ao Parlamento e ao 
Conselho um estudo sobre as condições 
institucionais, financeiras e logísticas a 
satisfazer para prosseguir com a 
transferência da sede do EIT para os 
edifícios do Parlamento Europeu em 
Estrasburgo.

Or. en
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Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 1-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-G
Cooperação internacional e à escala da 
União
1. O EIT, enquanto instrumento para a 
cooperação à escala da União entre todas 
as partes interessadas no triângulo do 
conhecimento, deve trabalhar numa base 
cooperativa e complementar – e não em 
competição – com as instituições de 
investigação e de ensino de todos os 
Estados-Membros, nomeadamente 
associações de universidades, empresas, 
clusters e organizações de investigação.
2. Em estreita colaboração com as CCI, o 
EIT deve desenvolver uma forte estratégia 
internacional, identificando e 
estabelecendo ligações entre 
interlocutores relevantes e parceiros 
potenciais de dentro e de fora da União. 
Através da criação de uma imagem de 
marca forte e global (através da 
excelência do seu pessoal, das suas 
atividades, das suas publicações e da sua 
localização prestigiada) e da promoção de 
relações estratégicas com parceiros-chave 
de todo o mundo, o EIT pode tornar-se 
muito atrativo e aumentar a capacidade 
de atração dos parceiros no âmbito das 
CCI.
3. O EIT deve criar um fórum regular das 
partes interessadas do EIT, para facilitar 
a interação e a aprendizagem mútua com 
a comunidade de inovação mais vasta de 
todo o triângulo do conhecimento, 
incluindo as autoridades nacionais e 
regionais.
4. O EIT deve recorrer sistematicamente 
às atuais associações de universidades, 
empresas e organizações de investigação e 
organizações de clusters como 
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plataformas para o intercâmbio de 
conhecimentos e a difusão dos resultados.
5. O EIT deve estabelecer um mecanismo 
para facilitar mais as sinergias entre o 
EIT, as suas CCI e outras iniciativas da 
UE, tal como uma reunião anual entre o 
EIT, as CCI e os serviços competentes da 
Comissão.
6. O EIT deve ser usado como um 
instrumento fundamental da União 
Europeia para a cooperação global nos 
domínios da tecnologia e da inovação.

Or. en

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 1-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-H
O EIT e outros instrumentos da União
1. O EIT e as CCI, enquanto o único 
instrumento que completa o triângulo do 
conhecimento, devem dar oportunidades 
adicionais em termos de inovação, 
empreendedorismo e ambiente industrial 
aos investigadores «Marie Curie» e aos 
estudantes «Erasmus para todos».
2. Com base nas suas características, as 
CCI devem constituir o núcleo da política 
e do regime de inovação pan-europeus; as 
iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC), 
um instrumento fundamental para 
abordar a fragmentação na investigação, 
devem ser mais articuladas e deve 
definir-se uma abordagem progressiva 
entre os dois instrumentos. As ITC e as 
Parcerias Público-Privadas recentemente 
criadas fornecem plataformas para a 
promoção de investigação de grande 
escala impulsionada pela indústria e 
devem fundar-se na mesma linha que o 
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PEI em termos da promoção de um 
crescimento sustentável, redistributivo e 
competitivo.
3. O EIT deve reforçar a interação com a 
política de coesão da União, através da 
abordagem das relações existentes entre 
os aspetos locais e globais da inovação. 
Os centros de colocalização devem 
contribuir para a colaboração 
transfronteiriça e estão bem posicionados 
para tirar partido dos diferentes regimes 
de financiamento das suas respetivas 
regiões. Os centros de colocalização 
devem desempenhar um papel importante 
no reforço da ligação local-global.

Or. en

Alteração 17
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No futuro, deve ser dada uma orientação 
mais clara a montante, uma vez que o 
processo de seleção deve garantir que os 
elementos estratégicos essenciais sejam 
partilhados por todas as CCI, permitindo, 
simultaneamente, as abordagens 
diferenciadas em termos da organização, 
disponibilização e estratégias de 
financiamento das CCI. Por último, o atual 
número total de três CCI ainda não 
providencia a massa crítica necessária para 
o EIT poder desenvolver todo o seu 
potencial enquanto instituto líder da 
inovação. Com apenas três CCI são 
limitadas as oportunidades para alcançar 
benefícios que aproveitem a todas as CCI 
na categoria das oportunidades de inovação 
adjacentes, bem como para obter 
economias de escala na administração e 
divulgação. Significa também que o EIT 
não tem uma escala suficiente para 
funcionar verdadeiramente como uma 

No futuro, deve ser dada uma orientação 
mais clara a montante, uma vez que o 
processo de seleção deve garantir que os 
elementos estratégicos essenciais sejam 
partilhados por todas as CCI, permitindo, 
simultaneamente, as abordagens 
diferenciadas em termos da organização, 
disponibilização e estratégias de 
financiamento das CCI. Por último, o atual 
número total de três CCI ainda não 
providencia a massa crítica necessária para 
o EIT poder desenvolver todo o seu 
potencial enquanto instituto líder da 
inovação. Com apenas três CCI são 
limitadas as oportunidades para alcançar 
benefícios que aproveitem a todas as CCI 
na categoria das oportunidades de inovação 
adjacentes, bem como para obter 
economias de escala na administração e 
divulgação. Significa também que o EIT 
ainda não tem uma escala suficiente para 
funcionar verdadeiramente como uma 
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instituição europeia de seu pleno direito. A 
este respeito, são necessárias mais CCI 
para que o EIT venha a atingir a massa 
crítica necessária para se tornar mais do 
que apenas a «soma das suas partes». Se 
o que se pretende é que o EIT explore 
novos modelos de governação e de gestão 
da inovação através das CCI, é necessário 
estabelecer um número limitado de 
parcerias adicionais, a fim de alargar a 
amostra sobre a qual a experiência do EIT 
se baseia.

instituição europeia de seu pleno direito.

O EIT enquanto instituto real
O EIT deve ser mais do que apenas a 
«soma das suas partes», que são, 
atualmente, as CCI. A UE precisa de um 
rótulo de excelência no que diz respeito à 
inovação para ser internacionalmente 
reconhecível, e isso pode ser conseguido 
dando ao EIT um campo de ação amplo e 
inclusivo.
A este respeito, são necessárias mais CCI 
para que o EIT venha a atingir uma massa 
crítica. Se o que se pretende é que o EIT 
explore novos modelos de governação e de 
gestão da inovação através das CCI, é 
necessário estabelecer um número limitado 
de parcerias adicionais, a fim de alargar a 
amostra sobre a qual a experiência do EIT 
se baseia.

O EIT tem como objetivo consolidar e 
desenvolver o seu papel de «investidor» 
que promove e permite que os centros 
existentes de excelência na investigação, 
nos negócios e no ensino superior na 
Europa se reúnam e promovam as suas 
colaborações sistemáticas a longo prazo.
Contudo, a UE não pode perder nem 
desperdiçar conhecimentos. Tendo isto em 
conta, o EIT também tem de incluir redes 
universitárias, para além das que já 
participam nas CCI, bem como bolsas 
Marie Curie para a inovação, e trabalhar 
em cooperação estreita e em articulação 
com as ITC e as CRI, assim como outras 
formas inovadoras de fazer ou promover 
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investigação que possam surgir, incluindo 
CCI de menor dimensão. Apesar de o 
objeto de investigação não estar no centro 
das CCI existentes, o EIT promoverá 
abordagens multidisciplinares à inovação 
e apoiará o desenvolvimento da inovação 
de sistemas não tecnológicos, 
organizacionais e de inovação do setor 
público como um complemento necessário 
a atividades de inovação existentes, bem 
como a possíveis atividades futuras.

Or. en

Alteração 18
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Com base nestes ensinamentos, o EIT visa 
consolidar e desenvolver o seu papel de 
«investidor» que alimenta e permite que 
centros de excelência a nível da 
investigação, das empresas e do ensino 
superior existentes na Europa se associem 
e promovam as suas colaborações 
sistemáticas a longo prazo através das 
CCI.

Suprimido

Or. en

Alteração 19
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A abordagem «EIT investidor» representa 
uma especial atenção na identificação das 
melhores oportunidades estratégicas e na 
seleção de uma carteira de parcerias de 
craveira mundial – as CCI – para as 
concretizar. Como parte desta abordagem, 

A abordagem «EIT investidor» representa 
uma especial atenção na identificação das 
melhores oportunidades estratégicas e na 
seleção de uma carteira de parcerias de 
craveira mundial – as CCI – para as 
concretizar. Como parte desta abordagem, 
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o EIT atribui as subvenções anuais às CCI 
com base nos seus resultados anteriores e 
nas atividades propostas no seu plano de 
atividades. A avaliação dos planos de 
atividades será apoiada por peritos externos 
independentes. Nesta perspetiva, o EIT 
deverá, não só estabelecer as grandes 
linhas e visões, mas também providenciar 
às CCI um nível adequado de apoio e 
controlar o seu desempenho. Ao mesmo 
tempo, as CCI usufruem de uma 
considerável margem de manobra para 
definir as suas estratégias e a sua 
organização internas, bem como para 
executar as suas atividades e mobilizar os 
talentos e recursos necessários.

o EIT atribui as subvenções anuais às CCI 
com base nos seus resultados anteriores e 
nas atividades propostas no seu plano de 
atividades, seguindo um procedimento 
claro, transparente e público. A avaliação 
dos planos de atividades será apoiada por 
peritos externos independentes. Nesta 
perspetiva, o EIT deverá, não só 
estabelecer as grandes linhas e visões, mas 
também providenciar às CCI um nível 
adequado de apoio e controlar o seu 
desempenho. Ao mesmo tempo, as CCI 
usufruem de uma considerável margem de 
manobra para definir as suas estratégias e a 
sua organização internas, bem como para 
executar as suas atividades e mobilizar os 
talentos e recursos necessários.

Or. en

Alteração 20
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – ponto 2.1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT apoiará ativamente as primeiras três 
CCI para reforçar o seu potencial e impacto 
e a sua contribuição para os objetivos da 
iniciativa Horizonte 2020. Com o tempo, 
as CCI irão expandir a sua carteira inicial 
de atividades, a fim de tirar pleno partido 
das novas oportunidades de mercado ou 
societais. Para apoiar estes 
desenvolvimentos, o EIT dará 
aconselhamento e definirá, em estreita 
cooperação com cada CCI, estratégias de 
cofinanciamento por medida que, ao 
mesmo tempo, apoiam atividades 
estratégicas na perspetiva do EIT.

O EIT apoiará ativamente as primeiras três 
CCI para reforçar o seu potencial e impacto 
e a sua contribuição para os objetivos da 
iniciativa Horizonte 2020. Com o tempo, 
as CCI irão expandir a sua carteira inicial 
de atividades, a fim de tirar pleno partido 
das novas oportunidades de mercado ou 
societais. Para apoiar estes 
desenvolvimentos, o EIT dará 
aconselhamento e definirá – de modo 
claro, transparente e publicamente 
responsável –, em estreita cooperação com 
cada CCI, estratégias de cofinanciamento 
por medida que, ao mesmo tempo, apoiem
atividades estratégicas na perspetiva do 
EIT.

Or. en
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Alteração 21
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – ponto 2.1.1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O efeito de alavanca é um dos principais 
objetivos da utilização de fundos da União 
pelo EIT. O EIT e as CCI devem procurar 
também sinergias com iniciativas 
relevantes da União, assim como com 
centros de excelência, comunidades ou 
regiões inovadoras emergentes em 
Estados-Membros menos desenvolvidos.

Or. en

Alteração 22
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – ponto 2.1.1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As CCI não só tiram partido da excelente 
base de investigação que os seus parceiros 
têm, mas são também precursores na 
promoção e execução da missão 
educacional do EIT. O objetivo é educar e 
formar pessoas com talento, dotando-as das 
qualificações, dos conhecimentos e da 
mentalidade necessários numa economia 
global baseada no conhecimento. Para o 
efeito, o EIT promove ativamente, entre 
outros, os cursos universitários com o 
rótulo do EIT através do acompanhamento 
da sua qualidade e da sua execução 
coerente entre as CCI. Neste esforço, farão 
uma utilização extensiva de avaliações de 
peritos e pelos pares, e estabelecerão um 
diálogo com organismos nacionais e de 
garantia da qualidade. Tal permitirá 
reforçar o reconhecimento nacional e 
internacional das qualificações com o 
rótulo do EIT e aumentar a sua atratividade 
a nível mundial, ao mesmo tempo que 
proporciona uma plataforma de 

As CCI não só tiram partido da excelente 
base de investigação que os seus parceiros
têm, mas são também precursores na 
promoção e execução da missão 
educacional do EIT. O objetivo é educar e 
formar pessoas com talento, dotando-as das 
qualificações, dos conhecimentos e da 
mentalidade necessários numa economia 
global baseada no conhecimento. Para o 
efeito, o EIT promove ativamente, entre 
outros, os cursos universitários com o 
rótulo do EIT através do acompanhamento 
da sua qualidade e da sua execução 
coerente entre as CCI. Neste esforço, farão 
uma utilização extensiva de avaliações de 
peritos e pelos pares, e estabelecerão um 
diálogo com organismos nacionais e de 
garantia da qualidade. Tal permitirá 
reforçar o reconhecimento nacional e 
internacional das qualificações com o 
rótulo do EIT e aumentar a sua atratividade 
a nível mundial, ao mesmo tempo que 
proporciona uma plataforma de 
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colaboração a nível internacional. No 
futuro, as CCI serão incentivadas a 
expandir as suas atividades educativas 
além do ensino de pós-graduação para uma 
maior variedade de modos de estudo, de 
maneira a fazer face a uma gama mais 
ampla de ações inovadoras e de atividades 
de desenvolvimento profissional, que 
envolvem a educação executiva, cursos de 
formação específicos e cursos de verão. 
Para reforçar o impacto das atividades 
educativas das CCI e chegar a um público 
mais vasto, as CCI poderão prever a 
conceção, numa base experimental, de 
módulos de cursos de licenciatura ou de 
embalagens destinadas à educação escolar.

colaboração a nível internacional. No 
futuro, as CCI serão incentivadas a 
expandir as suas atividades educativas 
além do ensino de pós-graduação para uma 
maior variedade de modos de estudo, de 
maneira a fazer face a uma gama mais 
ampla de ações inovadoras e de atividades 
de desenvolvimento profissional, que 
envolvem a educação executiva, cursos de 
formação específicos (incluindo cursos de 
formação profissional) e cursos de verão. 
Para reforçar o impacto das atividades
educativas das CCI e chegar a um público 
mais vasto, as CCI poderão prever a 
conceção, numa base experimental, de 
módulos de cursos de licenciatura ou de 
pacotes destinados à educação escolar.

Or. en

Alteração 23
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – ponto 2.1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de reforçar ainda mais o impacto e 
de incentivar a inovação em novas áreas de 
desafios societais, o EIT deverá alargar 
gradualmente a sua carteira de CCI. 
Seguindo uma trajetória de 
desenvolvimento crescente no 
estabelecimento de novas CCI, o EIT 
deverá assegurar que os ensinamentos 
retirados das anteriores rondas sejam 
devidamente tomados em consideração e 
que as CCI são constituídas apenas nos 
domínios em que existe um claro potencial 
de inovação e excelência de primeiro nível 
para desenvolver. Para o período de 2014-
2020, as novas CCI serão, por conseguinte, 
criadas em duas vagas, ou seja, três novas 
CCI cada em 2014 e 2018, que conduzirão 
a uma carteira de nove CCI para o 
período de 2014-2020 (correspondentes à 
criação de 40-50 centros de colocalização 

A fim de reforçar ainda mais o impacto e 
de incentivar a inovação em novas áreas de 
desafios societais, o EIT deverá alargar 
gradualmente a sua carteira de CCI. 
Seguindo uma trajetória de 
desenvolvimento crescente no 
estabelecimento de novas CCI, o EIT 
deverá assegurar que os ensinamentos 
retirados das anteriores rondas sejam 
devidamente tomados em consideração e 
que as CCI são constituídas apenas nos 
domínios em que existe um claro potencial 
de inovação e excelência de primeiro nível 
para desenvolver. Para o período de 2014-
2020, as novas CCI serão, por conseguinte, 
criadas em duas vagas, começando a 
primeira em 2014 e a segunda em 2018. 
Um potencial novo processo de seleção de 
CCI em 2018 irá basear-se fortemente nos 
resultados de uma avaliação externa 
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em toda a UE). Um potencial novo 
processo de seleção de CCI em 2018 irá 
basear-se fortemente nos resultados de uma 
avaliação externa aprofundada do EIT e 
das CCI existentes, incluindo uma 
avaliação do impacto económico e societal 
das CCI e da contribuição do EIT para o 
reforçar da capacidade de inovação da UE 
e dos Estados-Membros, bem como nos 
resultados das avaliações do Horizonte 
2020.

aprofundada do EIT e das CCI existentes, 
incluindo uma avaliação do impacto 
económico e societal das CCI e da 
contribuição do EIT para o reforçar da 
capacidade de inovação da UE e dos 
Estados-Membros, bem como nos 
resultados das avaliações do Horizonte 
2020.

Or. en

Alteração 24
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – ponto 2.1.2 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta lista representa, inevitavelmente, um 
mero ponto de partida para a análise de 
possíveis novas CCI, não podendo, 
contudo, ser considerada uma lista 
exaustiva. As novas CCI, incluindo os 
seus domínios prioritários e a organização 
e o tempo do processo de seleção, devem 
ser lançadas e selecionadas através de um 
processo de candidatura aberto, em 
conformidade com as prioridades e os 
objetivos no âmbito dos «desafios 
societais» e da «liderança em tecnologias 
industriais essenciais».

Or. en

Alteração 25
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.1 – ponto 2.1.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

A partir destes temas, o EIT terá a 
autonomia para organizar o processo de 

O êxito de futuros convites para 
constituição de CCI dependerá, em larga 
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seleção das futuras CCI. O êxito de 
futuros convites para constituição de CCI 
dependerá, em larga medida, de uma 
orientação clara no que diz respeito às 
expectativas e exigências, bem como de 
um calendário que permita aos candidatos 
a CCI organizarem-se rigorosamente, tanto 
do ponto de vista jurídico, como 
financeiro, antes da apresentação de uma 
proposta. As CCI serão selecionadas a 
partir de critérios pormenorizados 
definidos no regulamento que estabelece o 
EIT, com base em princípios orientadores 
de excelência e relevância em termos de 
inovação. Qualquer das CCI selecionadas 
terá de demonstrar de que forma é que irá 
causar o máximo impacto na zona definida 
e provar a viabilidade da sua estratégia.

medida, de uma orientação clara no que diz 
respeito às expectativas e exigências, bem 
como de um calendário que permita aos 
candidatos a CCI organizarem-se 
rigorosamente, tanto do ponto de vista 
jurídico, como financeiro, antes da 
apresentação de uma proposta. As CCI 
serão selecionadas a partir de critérios 
pormenorizados definidos no regulamento 
que estabelece o EIT, com base em 
princípios orientadores de excelência e 
relevância em termos de inovação. 
Qualquer das CCI selecionadas terá de 
demonstrar de que forma é que irá causar o 
máximo impacto na zona definida e provar 
a viabilidade da sua estratégia. As 
propostas mais bem qualificadas serão 
selecionadas para terem início em 2014 e, 
seguidamente, após a avaliação do 
Horizonte 2020, do EIT e das CCI, será 
aberto um novo processo de candidaturas 
para selecionar as novas CCI que terão 
início em 2018.

Or. en

Alteração 26
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o EIT tem um papel claro a 
desempenhar para atrair talento de fora 
da UE. Através da criação de uma imagem 
de marca forte e da promoção de relações 
estratégicas com parceiros-chave de todo o 
mundo, o EIT pode aumentar a capacidade 
de atração dos parceiros no âmbito das 
CCI. Em estreita colaboração com as CCI, 
o EIT deve desenvolver uma forte 
estratégia internacional, identificando e 
estabelecendo ligações entre interlocutores 
relevantes e parceiros potenciais. Neste 
contexto, o EIT e as CCI deverão 
aproveitar plenamente as iniciativas da UE 

Além disso, o EIT tem um papel claro a 
desempenhar na cooperação internacional 
no domínio do conhecimento e da 
inovação. Através da criação de uma 
imagem de marca forte e da promoção de 
relações estratégicas com parceiros-chave 
de todo o mundo, o EIT pode aumentar a 
capacidade de atração dos parceiros no 
âmbito das CCI, bem como qualquer das 
suas atividades ou campos de ação. Em 
estreita colaboração com as CCI, o EIT 
deve desenvolver uma forte estratégia 
internacional, identificando e 
estabelecendo ligações entre interlocutores 
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já existentes na área, tais como o programa 
«Erasmus para todos» e as ações Marie 
Curie. Além disso, o EIT pode fomentar a 
partilha de conhecimentos, a tutoria e o 
estabelecimento de redes, incentivando a 
criação de uma rede de antigos alunos do 
EIT.

relevantes e parceiros potenciais. Neste 
contexto, o EIT e as CCI deverão 
aproveitar plenamente as iniciativas da UE 
já existentes na área, tais como o programa 
«Erasmus para todos» e as ações Marie 
Curie. Além disso, o EIT pode fomentar a 
partilha de conhecimentos, a tutoria e o 
estabelecimento de redes, incentivando a 
criação de uma rede de antigos alunos do 
EIT, entre outras.

Or. en

Alteração 27
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 2 – ponto 2.3 – n.º 5 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Estabelecerá, em cooperação com a 
Comissão e as CCI, um sistema exaustivo 
de controlo: da contribuição do EIT para o 
Horizonte 2020, do impacto do EIT através 
da sua própria e das atividades das CCI e 
dos resultados das CCI. O EIT relatará 
todas as suas atividades de 
acompanhamento no relatório anual de 
atividade.

Estabelecerá, em cooperação com a 
Comissão e as CCI, um sistema exaustivo 
de controlo: da contribuição do EIT para o 
Horizonte 2020, do impacto do EIT através 
da sua própria e das atividades das CCI e 
dos resultados das CCI. O EIT relatará 
todas as suas atividades de 
acompanhamento no relatório anual de 
atividade dirigido ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.

Or. en

Alteração 28
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 3 – ponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Afastando-se de um papel de mero 
administrador, a sede do EIT deverá 
otimizar as suas funções operacionais para 
orientar as CCI para o máximo do seu 
desempenho e divulgar os bons resultados 
de modo generalizado. Há ganhos de 

Afastando-se de um papel de mero 
administrador, a sede do EIT deverá 
otimizar as suas funções operacionais para 
orientar as CCI para o máximo do seu 
desempenho e divulgar os bons resultados 
de modo generalizado. Há ganhos de 
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eficiência a alcançar do fornecimento de 
um conjunto de serviços e funções 
centralizados, e não a nível de cada CCI. 
Embora todas as CCI trabalhem sobre 
temas específicos, um determinado número 
de elementos é de natureza transversal e é 
precisamente aí que o EIT pode fornecer 
um valor acrescentado concreto. Estas 
funções de prestador de conhecimentos 
podem relacionar-se, nomeadamente, com 
a sede do EIT a tornar-se um corretor de 
informação e um interlocutor com 
recursos, por exemplo na promoção do 
intercâmbio e da aprendizagem mútua ao 
nível transversal das CCI, facilitando as 
relações com as instituições da UE e com 
outras organizações fundamentais, tais 
como a Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos (OCDE), ou 
sobre questões horizontais específicas, tais 
como serviços de aconselhamento sobre PI, 
a transferência de tecnologia e de 
conhecimentos, aferição de desempenhos 
contra as melhores práticas internacionais, 
ou enveredar por estudos de antecipação e 
de prospetiva para identificar futuras 
direções para o EIT e as CCI. O EIT e as 
CCI deverão decidir em conjunto quando 
podem estas missões ser mais eficazmente 
tratadas. A este respeito, será de 
importância crucial para o EIT e para as 
CCI estabelecer mecanismos viáveis para a 
colaboração sistemática acerca de questões 
transversais.

eficiência a alcançar do fornecimento de 
um conjunto de serviços e funções 
centralizados, e não a nível de cada CCI. 
Embora todas as CCI trabalhem sobre 
temas específicos, um determinado número 
de elementos é de natureza transversal e é 
precisamente aí que o EIT pode fornecer 
um valor acrescentado concreto. Estas 
funções de prestador de conhecimentos 
podem relacionar-se, nomeadamente, com 
a sede do EIT a tornar-se um corretor de 
informação e um interlocutor com 
recursos, por exemplo na promoção do 
intercâmbio e da aprendizagem mútua ao 
nível transversal das CCI, promovendo a 
troca de conhecimentos entre as CCI e as 
redes de universidades, CRI, CCI de 
menor dimensão e outras atividades de 
investigação realizadas com 
financiamento do EIT, facilitando as 
relações com as instituições da UE e com 
outras organizações fundamentais, tais 
como a Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Económicos (OCDE), ou 
sobre questões horizontais específicas, tais 
como serviços de aconselhamento sobre PI, 
a transferência de tecnologia e de 
conhecimentos, aferição de desempenhos 
contra as melhores práticas internacionais, 
ou enveredar por estudos de antecipação e 
de prospetiva para identificar futuras 
direções para o EIT e as CCI. O EIT e as 
CCI deverão decidir em conjunto quando 
podem estas missões ser mais eficazmente 
tratadas. A este respeito, será de 
importância crucial para o EIT e para as 
CCI estabelecer mecanismos viáveis para a 
colaboração sistemática acerca de questões 
transversais.

Or. en

Alteração 29
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 4 – ponto 4.2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As necessidades orçamentais do EIT para 
o período de 2014-2020 são de 3,1 mil 
milhões de euros e baseiam-se em três 
componentes principais: as despesas 
necessárias de consolidação das três atuais 
CCI, o desenvolvimento gradual de novas 
CCI em 2014 e 2018, respetivamente, e 
atividades de sensibilização e divulgação e 
despesas administrativas.

O orçamento do EIT para o período de 
2014-2020 é de 3,1 mil milhões de EUR e 
baseia-se em três componentes principais: 
as despesas necessárias de consolidação 
das três atuais CCI, o desenvolvimento 
gradual de novas CCI em 2014 e 2018, 
respetivamente, atividades de 
sensibilização e divulgação e despesas 
administrativas.

Or. en

Alteração 30
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 4 – ponto 4.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estão previstos cerca de 1,69 mil milhões 
de euros (53,15 % do orçamento total do 
EIT) para financiar as CCI designadas 
em 2009 e que já se encontram a 
funcionar à velocidade de cruzeiro. Estão 
previstos 1,01 mil milhões de euros 
(31,81 %) para a segunda vaga de CCI 
(nessa altura, durante as fases de 
arranque e de desenvolvimento) e 259,75 
milhões de euros (8,16 %) para as CCI 
estabelecidas em resultado da terceira 
vaga.

A maior parte do orçamento do EIT será 
atribuída à segunda e à terceira vagas de 
CCI, antigas e novas, de acordo com os 
planos a serem aprovados pelo Conselho 
de Administração e os resultados do 
processo de seleção das CCI e a taxa de 
execução, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 294/2008.

.

Or. en

Alteração 31
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 4 – ponto 4.2 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Por conseguinte, o projeto de orçamento 
do EIT para as CCI para o período de 
2014 a 2020 ascende a 2,9 mil milhões de 
euros (93,13 % do orçamento total do EIT 
para o período de 2014-2020). Através do 
forte efeito de alavanca do EIT, espera-se 
que as CCI venham a mobilizar mais 
8,890 mil milhões de euros de outras 
fontes públicas e privadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 4 – ponto 4.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT empenhar-se-á igualmente num 
certo número de atividades de divulgação e 
de sensibilização, tais como o programa de 
bolsas EIT, que melhorarão 
significativamente o impacto das suas 
operações em toda a Europa. Além disso, 
uma série de serviços de apoio e 
acompanhamento transversais 
proporcionará valor acrescentado e ganhos 
de eficiência para as atividades das CCI. 
Ao aplicar e desenvolver estas atividades, 
o EIT terá necessidade de seguir uma 
estratégia apontada a um rácio de elevada 
eficiência, isto é, um máximo de impacto 
a alcançar através de mecanismos pouco 
restritivos. Cerca de 141,76 milhões de 
euros (4,4 %) do orçamento do EIT são
necessários para a implementação destas 
atividades.

O EIT empenhar-se-á num certo número de 
atividades de divulgação e de 
sensibilização que melhorarão 
significativamente o impacto das suas 
operações em toda a Europa. Além disso, 
uma série de serviços de apoio e 
acompanhamento transversais 
proporcionará valor acrescentado e ganhos 
de eficiência para as atividades das CCI. 
Cerca de 10 a 15 % do orçamento do EIT 
será atribuído para a implementação destas 
atividades.

Or. en
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Alteração 33
Proposta de decisão
Anexo 1 – parte 4 – ponto 4.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Se o que se pretende é que o EIT lidere 
novos modelos abertos de inovação e de 
simplificação, tal deve refletir-se na sua 
abordagem à administração. A sede do 
EIT tem de ser uma organização dinâmica, 
que siga uma abordagem estratégica para 
explorar conhecimentos especializados 
sempre que necessário, mas sem criar 
estruturas permanentes e 
desnecessariamente pesadas. As despesas 
administrativas, incluindo os custos de 
pessoal, administrativos, das infraestruturas 
e de funcionamento, não devem exceder, 
ao longo do tempo, 2,4 % do orçamento do 
EIT. Parte das despesas administrativas é 
abrangida gratuitamente pelo país de 
acolhimento, a Hungria, através do 
fornecimento gratuito de espaço de 
escritórios até final de 2030, contando-se 
igualmente com uma contribuição anual 
de 1,5 milhões de euros para os custos de 
pessoal até ao final de 2015. Nesta base, 
as despesas administrativas ascenderão, 
por conseguinte, a cerca de 77 milhões de 
euros para 2014-2020.

A sede do EIT tem de ser uma organização 
dinâmica, que siga uma abordagem 
estratégica para explorar conhecimentos 
especializados sempre que necessário, mas 
sem criar estruturas permanentes e 
desnecessariamente pesadas. As despesas 
administrativas, incluindo os custos de 
pessoal, administrativos, das infraestruturas 
e de funcionamento, não devem exceder, 
ao longo do tempo, 5 % do orçamento do 
EIT.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Existe um amplo consenso no que diz respeito à importância do EIT enquanto instrumento 
fundamental para a política de tecnologia e inovação da UE e à sua estratégia e 
funcionamento. Tudo isso permite que a relatora, nesta breve exposição de motivos, ignore 
todas as questões em que não exista necessidade de alterar substancialmente a proposta da 
Comissão e se centre nos aspetos que, na nossa opinião, devem ser sujeitos a algumas 
alterações para melhor atingirem os objetivos mais importantes do EIT.

O EIT enquanto Instituto Europeu e marca global de excelência

O EIT não é um programa, o EIT não é uma rede: o EIT é um instituto. Certamente que 
funciona no enquadramento de um programa e que cria redes de tecnologia e inovação com 
muitos parceiros diferentes, mas trata-se de um instituto com um papel importante a 
desempenhar, que não é o papel de um mero administrador, coordenador ou facilitador das 
suas CCI. Enquanto instituto, deve ser abordado de uma forma muito específica, diferente de 
outras secções do Horizonte 2020. Sendo não só um instrumento direto de inovação, mas 
também um instrumento de educação, o EIT introduz uma verdadeira dimensão de educação 
na política de investigação e inovação da UE. Esta é uma das especificidades do EIT no 
enquadramento político da UE: trata-se do único instrumento que concretiza o triângulo do 
conhecimento. 

É nossa intenção tornar o EIT um grande parceiro de inovação na Europa e para além dela, 
mas também um dos principais centros de investigação e intercâmbio científico e tecnológico, 
de divulgação de boas práticas e de cultura de partilha de conhecimentos. 

O EIT pode reforçar o seu papel neste domínio recebendo e organizando (ou coorganizando 
com as suas CCI) grandes conferências, seminários, exposições de tecnologia e ações de 
formação específicas, módulos de cursos de licenciatura ou pacotes destinados à educação 
escolar, cursos de verão, o programa de bolsas EIT, para além dos programas de mestrado e 
doutoramento com o rótulo do EIT já existentes, que deverão ser mais desenvolvidos.

Apesar de ser um instituto educativo, tecnológico e de inovação, o EIT não pode ser visto (ou 
comportar-se) como um concorrente das nossas universidades e centros de investigação, 
públicos ou privados, mas como um instrumento importante que todos dispõem para 
desenvolver uma melhor cooperação, uma troca permanente de ideias e experiências e 
diferentes tipos de projetos comuns: projetos comuns de investigação, projetos comuns de 
inovação e projetos comuns educativos. Deste modo, o EIT ajudará melhor a UE a enfrentar o 
problema mencionado na proposta da Comissão de que «sucede ainda muitas vezes que a 
excelência no ensino superior, na investigação e na inovação, embora claramente existente em 
toda a UE, permaneça fragmentada».

Devemos também reconhecer que falta ao EIT visibilidade e reconhecimento na Europa e, 
ainda mais, à escala global. O novo plano estratégico deverá procurar resolver este problema e 
criar uma marca de excelência reconhecida internacionalmente, ajudando a atrair talento da 
Europa e do estrangeiro e a estabelecer relações estratégicas com parceiros-chave em todo o 
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mundo.

Para atingir esse objetivo, são necessárias várias coisas. Uma agenda ambiciosa para as 
atividades supramencionadas ajudará, certamente, a resolver o problema. É igualmente 
necessária uma comunicação eficaz. Acreditamos, contudo, que um grande avanço no que diz 
respeito às futuras instalações do instituto será um elemento fundamental neste Plano 
Estratégico.

Uma nova sede para o EIT

É indiscutível, no mundo do trabalho, que a sede de uma empresa é um instrumento 
fundamental para a sua comunicação institucional e para a definição da sua imagem de marca. 
Consideramos que, se é nossa intenção construir o EIT como uma marca global de excelência, 
o que parece ser um objetivo consensual, está na hora de enfrentar esta questão.

Para ser visto pelo mundo como um interveniente global na sua área, absolutamente 
comprometido para com a excelência, o EIT tem de ter, ele próprio, instalações excelentes. 
Isso irá refletir a importância que a União, no seu todo, dá à sua política de tecnologia e de 
inovação.

No nosso parecer, os edifícios do PE em Estrasburgo são absolutamente adequados para 
acolher o EIT. Consideramos também que a transferência da sede do EIT para os edifícios de 
Estrasburgo constitui uma mudança positiva, não só para o EIT, mas também para o 
Parlamento e para a UE, tanto em termos políticos como económicos. Seria igualmente uma 
solução muito positiva para a cidade de Estrasburgo. Vejamos porquê.

Localizar o EIT nos edifícios do PE em Estrasburgo chamaria imediatamente a atenção da 
Europa e do mundo, colocando o projeto EIT no centro da atenção dos meios de comunicação 
social mundiais. Seria visto, pelos cidadãos europeus e pelas empresas europeias, assim como 
pelos nossos parceiros globais, como um dos principais símbolos da nova visão que a UE está 
a adotar para o próximo período de sete anos, reforçando o seu enfoque e compromisso para 
com uma política de inovação mais forte.

Do ponto de vista político, corresponderia à posição da maioria dos eurodeputados, 
recentemente confirmada duas vezes em votações nominais, de terem uma única sede. 
Contudo, daria também uma resposta ao desejo de muitos eurodeputados de não deixarem um 
vazio atrás da sua decisão. 

Do ponto de vista da opinião pública para com a UE e as suas instituições, principalmente 
nestes tempos de crise e de cortes nas despesas públicas, esta decisão só poderia gerar 
simpatia.

Do ponto de vista económico, e considerando os números globais do orçamento geral da UE, 
esta solução apenas traria uma redução dos custos totais. Não são necessárias mais verbas 
para adotar esta solução, antes pelo contrário.

Para a cidade de Estrasburgo, esta seria uma solução muito positiva. O prestígio da cidade não 
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seria afetado; seria, aliás, promovido, já que esta se tornaria a Capital Europeia do 
Conhecimento e da Inovação, não só devido à localização do EIT, mas porque, pelas 
características dos edifícios, a UE poderia também incluir, nas mesmas instalações, outras 
instituições e projetos europeus académicos ou de investigação. Para uma boa gestão da vida 
da cidade, é muito melhor ter a presença permanente das pessoas que lá vivem e trabalham do
que ter um pico de milhares de trabalhadores pendulares três dias por mês. De qualquer modo, 
o EIT organizaria grandes eventos, com muitos participantes, em Estrasburgo.

Para o EIT e para as suas atividades atuais, mas principalmente futuras, as instalações de 
Estrasburgo parecem absolutamente ideais. Têm absoluto potencial para constituírem uma 
solução barata, fácil e rápida para instalar a sede do EIT, mas também para o EIT acolher 
grandes conferências, seminários, ações de formação e cursos, bem como exposições de 
tecnologia ou ciência, com salas de reuniões grandes e pequenas (ou salas de aula), escritórios, 
bares e restaurantes e até várias centenas de quartos com instalações de banho completas onde 
os participantes nesses eventos, vindos de todo o mundo, poderiam ficar alojados 
gratuitamente.

O edifício de Estrasburgo também acolheria a Fundação EIT, o fórum de partes interessadas 
no âmbito do EIT, a Associação de antigos alunos do EIT e outras iniciativas, empresas em 
fase de arranque e redes universitárias.

Alguns centros de colocalização das novas CCI também poderiam situar-se em Estrasburgo, 
onde os parceiros teriam condições excelentes para trabalharem mais de perto diariamente (o 
que não deveria prejudicar a principal orientação política de uma distribuição da localização 
das CCI que ajude a reforçar a ligação local-global e a cooperação com diferentes autoridades 
nacionais e regionais e universidades, clusters locais e PME).

Sabemos que o PE não pode tomar, sozinho, uma decisão relativamente a esta mudança. Pode, 
contudo, afirmar a sua posição e solicitar à Comissão que estude a sua viabilidade. É, portanto, 
isso que propomos.

Repartição dos recursos

Tendo em vista o cumprimento das tarefas necessárias para tornar o EIT uma marca global de 
excelência, precisamos de um orçamento real para o EIT que vá muito além da mera soma dos 
orçamentos das CCI. Na proposta da Comissão, temos 4,4 % para atividades de divulgação e 
de sensibilização e 2 % para despesas administrativas. Esta repartição dos recursos é coerente 
com a atual visão de um EIT «apenas de CCI» (ou quase «apenas de CCI»). Mas a visão do 
EIT como um projeto «apenas de CCI» talvez não seja a mais adequada para a missão e o 
papel importantes que o EIT pode desempenhar na UE, tal como descrito acima e sugerido na 
proposta da Comissão.

Contudo, para construir o EIT sobre uma visão diferente e mais ambiciosa, não precisamos de 
mais financiamento para o EIT: bastará uma pequena mudança na distribuição dos recursos 
previstos pela Comissão. Atribuir 10 a 15 % do orçamento global às próprias atividades do 
EIT, mantendo 2 % para despesas administrativas e o restante para as CCI é uma solução 
possível, tendo em consideração o que se segue relativamente ao número e à dimensão das 
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CCI.

Sobre o número e a dimensão das CCI

O modelo e a dimensão das CCI utilizados no processo de definição das três CCI iniciais, que 
exigia que tivessem uma massa crítica a partir do momento da sua criação, foi provavelmente 
a forma mais adequada de lançar o projeto. No mundo da tecnologia e da inovação, ser capaz 
de atingir uma massa crítica é, de facto, crítico. 

Podem manter-se requisitos semelhantes para algumas das novas CCI. No entanto, agora, 
poderá ser possível uma abordagem ligeiramente diferente: se o EIT existe como tal e tem 
uma boa dimensão, não poderá contar por si mesmo, somado à rede de CCI existentes a um 
dado momento, enquanto fornecedor de massa crítica ou de uma base de massa crítica, 
facilitando a criação de CCI de menor dimensão ou de outros projetos de cooperação regional 
do EIT? Em alguns casos, para procurar resolver desafios específicos, as CCI de menor 
dimensão poderão ser uma melhor solução. Neste caso, manter uma abordagem dogmática 
relativamente à dimensão das CCI (uma abordagem única para todos os casos) poderá ser um 
obstáculo à procura da melhor resposta.

Devíamos agir de acordo com o que acontece, por vezes, no mundo dos negócios, em que a 
solução para criar uma pequena empresa afiliada a um grande grupo pode apresentar, 
simultaneamente, a simplicidade e a flexibilidade das pequenas organizações e o prestígio, a 
estabilidade e as garantias de mercado do grande grupo, numa combinação virtuosa e dialética.

As CCI deverão ser agora desenvolvidas em número, em variedade temática e em cobertura 
regional. É preciso frisar que, maiores ou menores, as CCI devem ser sempre parcerias 
altamente integradas, aproximando as universidades, os centros de investigação, as empresas, 
incluindo as PME, e outros intervenientes na inovação em desafios societais específicos.

Para o período de 2014-2020, a Comissão já identificou seis áreas temáticas em que a criação 
de uma nova CCI pode ter grande potencial para conferir valor acrescentado às atividades 
existentes e assegurar um real incentivo para a inovação:

• Indústria transformadora de valor acrescentado;
• Food4future - Cadeia de abastecimento sustentável, dos recursos até aos consumidores;
• A inovação para uma vida saudável e para um envelhecimento ativo;
• Matérias-primas – Exploração, extração, tratamento, reciclagem e substituição sustentáveis;
• Sociedades seguras e inteligentes;
• Mobilidade urbana.

Consideramos que é demasiado cedo para aprovar esta lista e para a dar por terminada. 
Consideramos também que se deveria desenvolver mais uma abordagem da base para o topo 
em que outras áreas fossem também objeto de candidaturas interessantes, como o caso da 
Utilização sustentável dos mares, da Água e da CCI Marine. Esta lista ainda não foi dada por 
terminada, nem a decisão relativamente ao número, à dimensão e ao enquadramento temporal 
para as CCI a serem lançadas. O EIT terá autonomia para organizar, em conformidade com o 
regulamento, o processo de seleção das futuras CCI de uma forma aberta, transparente e 
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competitiva, tendo em consideração as prioridades definidas no Horizonte 2020.

O Conselho de Administração do EIT deverá ter autonomia para organizar, de forma pública e 
transparente, em conformidade com o procedimento definido no Regulamento do EIT, o 
processo de seleção das futuras CCI, com base em temas gerais que digam respeito aos 
grandes desafios societais. O convite à apresentação de candidaturas deveria ser mais aberto 
do que o sugerido pela Comissão, de fixar antecipadamente três domínios de atividade para 
cada vaga. Poderiam ser mais ou menos.
Uma abordagem mais flexível no que diz respeito à dimensão (e às necessidades de 
financiamento) das CCI pode levar a uma solução em que se prevejam mais do que três novas 
CCI para a segunda e/ou para a terceira vagas.

De qualquer forma, o Conselho de Administração manterá as instituições europeias, 
nomeadamente o Parlamento, informadas sobre este processo e terá em consideração os seus 
pareceres sobre o assunto.

Sobre as relações económicas de longo prazo com as CCI

Na primeira fase da vida das CCI, o EIT fornece até 25 % do orçamento das CCI. O retorno 
dos investimentos do EIT nas CCI poderá ser medido em termos dos benefícios para a 
sociedade e para a economia, tais como melhores oportunidades de educação, a criação de 
novas empresas e de novos empregos, de novos produtos e de novos serviços.

Com o tempo, aproveitando as oportunidades de mercado ou societais, as CCI podem 
tornar-se independentes do financiamento do EIT, quando o projeto inicial chegar a um fim 
natural. No entanto, isto talvez não signifique que o EIT deva pôr fim à sua relação 
económica com essa CCI ou com a instituição ou empresa em que se tornará quando o 
programa de 7 ou 15 anos terminar. O EIT deve considerar a hipótese de ser um parceiro de 
negócios a longo prazo com o projeto que ajudou a criar e também um beneficiário das 
receitas que possa gerar, e não só das resultantes da exploração direta e indireta dos resultados 
da PI.

Manter esta parceria pode ser estrategicamente importante do ponto de vista tecnológico, mas 
também económico. Estas receitas ajudariam o orçamento do EIT a financiar novas CCI ou a 
desenvolver outros projetos educativos.


