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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
Agenda strategică de inovare a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT): 
contribuția EIT la o Europă mai inovatoare
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0822),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat Parlamentului 
propunerea (C7-0462/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei 
pentru cultură și educație (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) deși excelența în învățământul 
superior, cercetare și inovare există în 
mod clar în întreaga Uniune, ea rămâne 
în continuare prea adesea fragmentată. 

                                               
1 JO C , , p. .
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Europa trebuie să depășească această 
lipsă de cooperare strategică între țări, 
sectoare și discipline. Un concept larg 
privind inovarea, orientat de interesul 
public – care se concentrează pe impactul 
social și depășește inovarea tehnologică și 
pe cea orientată spre produs, implică toate 
părțile interesate și subliniază rolul 
inovării sociale – ar trebui să fie în 
centrul EIT și să contribuie astfel la o 
schimbare adevărată a sistemelor și a 
paradigmelor noastre de inovare.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) EIT ar trebui să contribuie la 
accelerarea educației, a cercetării și a 
inovării, în calitate de instrumente-cheie, 
atât în ceea ce privește atingerea unui 
model economic durabil și competitiv, cât 
și în ceea ce privește generarea și 
menținerea viitoarelor locuri de muncă. 
Contribuind la atingerea acestor 
obiective, ASI ar trebui să genereze 
instrumente bazate pe provocările 
societale majore cu care se confruntă 
societatea europeană.

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Activitățile și proiectele EIT ar trebui 
să cuprindă investiții avantajoase și 
stimulative din partea sectorului privat, 
precum și o cooperare fructuoasă între 
institutele de educație și cercetare, 
inclusiv între organizațiile de cercetare și 
tehnologie, întreprinderi, guverne și 
cetățeni, putând fi, de asemenea, un 
instrument de stabilire a platformelor și a 
instrumentelor de colaborare, cum ar fi 
rețelele deschise, standardele deschise, 
clusterele, schimbul de cunoștințe și de 
idei, în special la nivelul rețelelor 
universitare.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) EIT ar trebui să asigure implicarea 
tuturor actorilor relevanți și să furnizeze, 
în același timp, mai multe instrumente 
inovatoare care se ocupă cu proprietatea 
industrială în contextul globalizării și al 
digitalizării economiei.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) Principalul rol al EIT este de a 
asigura o mai bună integrare a 
componentelor triunghiului cunoașterii 
(educație, cercetare și inovare), nevoia de 
a promova politici de consolidare a 
cooperării dintre sistemele de educație, 
cercetare și mediul de afaceri, precum și 
de a dezvolta noi programe școlare și de 
doctorat.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Considerentul 2f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2f) Având în vedere aceste motive, EIT 
este organismul eficient al Uniunii de 
abordare a nevoilor noi, emergente, de 
identificare a soluțiilor inovatoare și de 
consolidare a impactului acestora asupra 
societății. Prin adoptarea unei culturi de 
deschidere, transparență și angajament 
extern, EIT poate promova activ 
adoptarea și acceptarea noilor inovări de 
către societate în general.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima ASI ar trebui să includă 
instrucțiuni și termeni de referință detaliați 
privind funcționarea EIT, modalitățile de 
cooperare între consiliul de conducere și 
comunitățile de cunoaștere și inovare 
(denumite în continuare „CCI-uri”) și 
modalitățile de finanțare a CCI-urilor,

(3) Termenii de referință detaliați privind 
rolul EIT și comunitățile de cunoaștere și 
inovare (denumite în continuare „CCI-
uri”), modalitățile de cooperare între 
consiliul de conducere, CCI-uri și 
modalitățile de finanțare a CCI-urilor sunt 
reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 
294/2008.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectul
Se adoptă Agenda strategică de inovare a 
Institutului European de Inovare și 
Tehnologie, astfel cum este prevăzută în 
anexă.

Decizia instituie Agenda strategică de 
inovare („ASI”) a Institutului European de 
Inovare și Tehnologie („EIT”) pentru 
perioada 2014 - 2020.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Obiectivele Agendei strategice de inovare
(1) ASI prezintă prioritățile Institutului 
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European de Inovare și Tehnologie (EIT) 
pentru perioada 2014-2020, precum și 
modalitățile de funcționare a acestuia. 
Prin urmare, ea este un instrument-cheie 
de orientare a direcției strategice a EIT, 
acordând institutului în același timp o 
autonomie considerabilă pentru definirea 
soluțiilor și a mijloacelor de atingere a 
obiectivelor stabilite.
(2) ASI facilitează coordonarea politicilor 
și coerența în cadrul diferitelor 
instrumente ale acestora și creează
sinergii cu privire la politica de inovare, 
prin adoptarea unei abordări cu adevărat 
holistice, axată pe provocările societale 
majore.

(3) ASI este un instrument-cheie pentru 
politica de inovare, crearea de locuri de 
muncă și dezvoltarea durabilă, inclusiv 
pentru condițiile de generare a locurilor 
de muncă pentru tinerii absolvenți în 
cadrul proiectelor ASI.
(4) ASI joacă un rol-cheie în furnizarea 
răspunsurilor în vremuri de criză, 
întrucât este esențială atragerea tinerilor 
către noi tipuri de locuri de muncă și 
asigurarea faptului că programele 
educaționale noi, precum și cele existente 
promovează accesul tinerilor la piața 
muncii.
(5) Această ASI urmează să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 294/2008.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Articolul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
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Priorități generale
(1) EIT contribuie la crearea unei „baze 
științifice de excelență” prin încurajarea 
mobilității transfrontaliere - între 
discipline, sectoare și țări - precum și prin 
îmbinarea spiritului antreprenorial și a 
culturii asumării de riscuri în programe 
postuniversitare inovatoare.
(2) Depășind fragmentarea prin 
parteneriatele integrate, pe termen lung, 
și atingând masa critică prin dimensiunea 
sa europeană, într-o arie de cuprindere 
geografică largă și echilibrată, EIT 
acționează ca un catalizator, dispunând 
de flexibilitate în ceea ce privește testarea 
noilor modele de inovare, cultivarea 
talentelor la nivel transfrontalier și 
crearea unei mărci de excelență 
recunoscută la nivel internațional. Prin 
intermediul unei strategii inteligente de 
resurse umane, inclusiv prin utilizarea 
sistematică a competențelor interne și 
externe, precum și prin proceduri interne 
de gestiune, EIT devine o instituție de 
referință pentru guvernanța inovatoare.
(3) EIT își consolidează și își dezvoltă în 
continuare rolul de „investitor” care 
dezvoltă și autorizează centrele de 
excelență la toate nivelurile din cercetare, 
întreprinderi și învățământul superior 
existente în Europa, permițându-le să se 
reunească și să-și consolideze colaborarea 
sistematică pe termen lung. EIT vizează 
stimularea transferului de tehnologie și 
comercializarea, precum și dezvoltarea de 
noi proiecte în cadrul întreprinderilor 
existente sau crearea de noi întreprinderi 
inovatoare.
(4) EIT exploatează flexibilitatea sa în 
vederea promovării simplificării, 
implementată într-un mod responsabil, 
pentru a obține rezultate efective, a 
promova inovările revoluționare și a 
obține implicarea comunității de afaceri.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de decizie
Articolul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1c
Comunitățile cunoașterii și inovării
(1) EIT oferă orientare strategică 
comunităților cunoașterii și inovării 
(CCI-uri) și le coordonează și 
monitorizează cu respectarea deplină a 
autonomiei lor, acordând spațiu 
inițiativelor ascendente și asigurând, în 
același timp, transparență și 
responsabilitate. EIT asigură faptul că 
CCI-urile funcționează pe o bază 
transparentă și iau în considerare 
interesele tuturor participanților, atât ale 
celor deja implicați, cât și ale celor noi.
(2) CCI-urile reprezintă un instrument-
cheie pentru EIT. Respectând același 
principiu de materializare a integrării 
depline a triunghiului cunoașterii și în 
conformitate cu obiectivele din pilonul 2 
și 3 ale programului Orizont 2020, EIT 
stimulează crearea de CCI-uri care pot 
varia în ceea ce privește dimensiunea și 
durata în funcție de circumstanțe și de 
problemele ce trebuie abordate. Pentru 
CCI-urile suplimentare, fondurile alocate 
sunt oferite pe o bază concurențială și 
luând în considerare calitatea și 
potențialul proiectelor.
(3) Masa critică este esențială pentru ca 
EIT să-și dezvolte potențialul deplin ca 
institut principal în materie de inovare. 
Acest lucru este reflectat în termeni de 
sprijin acordat CCI-urilor, intensitatea și 
amploarea activităților de comunicare, 
capacitatea difuzării și promovarea 
activităților internaționale, precum și 
capacitatea sa de a pune în aplicare 
proceduri simplificate.
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(4) Un număr semnificativ de centre de 
excelență în statele membre adesea nu 
ating în mod individual masa critică 
necesară pentru o concurență la nivel 
mondial. Același lucru se poate întâmpla 
cu CCI-urile mici. Integrarea acestora în 
EIT va avea efectul de a oferi sprijinul, 
fondul și masa critică necesară pentru 
succesul lor. Este asigurată participarea 
IMM-urilor și implicarea organizațiilor 
de cercetare mai mici, precum și a 
organizațiilor societății civile.
(5) După cele trei CCI-uri inițiale, care 
reprezintă energia durabilă („KIC 
InnoEnergy”), adaptarea la schimbările 
climatice și atenuarea efectelor acestora 
(„ClimateKIC”) și societatea informației 
și a comunicării din viitor („EIT ICT 
Labs”), au fost sugerate de către Comisie 
mai multe domenii tematice pentru 
crearea de noi CCI-uri: producția cu 
valoare adăugată, „Food4future” - lanțul 
de aprovizionare durabilă de la resurse la 
consumatori, inovarea pentru un stil de 
viață sănătos și îmbătrânire activă, 
materiile prime - explorare, extracție, 
prelucrare, reciclare și substituție 
durabilă, societățile sigure și inteligente, 
utilizarea durabilă a mărilor, mobilitatea 
urbană și apa. Propunerile suplimentare 
ale CCI-urilor au fost deja menționate în 
diferite platforme, cum este cazul CCI-
ului marin privind utilizarea durabilă a 
mărilor și altele precum propunerile 
privind inovarea în domeniul sănătății și 
drepturile persoanelor sau cele privind 
apa. EIT dispune de autonomie privind 
organizarea procesului de selecție a 
viitoarelor CCI-uri, care depășește 
procesul descendent și include sistemul de 
aplicație competitiv și deschis pentru noi 
CCI-uri.
(6) EIT este partener al CCI-urilor de-a 
lungul programului care constituie 
obiectul contractului ( o perioadă agreată 
pentru 7 – 15 ani sau altfel). În momentul 
expirării acestei perioade și în cazul în 
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care CCI decide să continue fără 
finanțare din partea EIT sau să se 
transforme într-una sau mai multe 
întreprinderi pentru a dezvolta activitățile 
fostului CCI, EIT poate decide să fie un 
partener de afaceri deplin al noii entități.
(7) Randamentul investițiilor EIT în CCI-
uri este evaluat în termeni de beneficii 
concrete pentru economia și societatea 
europeană în ansamblu, cum ar fi crearea 
de noi întreprinderi, produse și servicii pe 
piețele existente și viitoare, persoane cu 
spirit antreprenorial mai calificate, locuri 
de muncă noi și mai atractive, precum și 
atragerea și păstrarea talentelor din 
întreaga Uniune și din afara acesteia.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Articolul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1d
Programele și activitățile educaționale
(1) Un punct-cheie al ASI este reprezentat 
de promovarea și implementarea misiunii 
educaționale a EIT. Obiectivul este de a 
educa și de a forma talente care să 
dispună de competențele, cunoștințele și 
mentalitatea necesare într-o societate 
globală și o economie bazată pe 
cunoaștere. În acest sens este dezvoltat un 
program de burse Marie Curie ca parte a 
activităților EIT.
(2) EIT dezvoltă programe de formare la 
diverse niveluri – programe de masterat, 
de doctorat, școli de vară, programe de 
formare specifice –, oferind angajamentul 
pe termen lung necesar în vederea 
atingerii schimbărilor durabile în 
învățământul superior, în special prin 
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intermediul acestor specializări noi, trans-
și interdisciplinare, ce poartă eticheta 
EIT. EIT caută recunoașterea națională 
și internațională a acestor calificări cu 
eticheta EIT, prin intermediul evaluării 
inter pares. EIT poate organiza – pe cont 
propriu sau în cooperare cu alte 
universități sau centre de cercetare 
europene sau din țările terțe – programe 
sau cursuri privind disciplinele care 
stimulează inovarea fundamentală și 
esențială.
(3) Aceste programe pot fi integrate pe 
deplin într-o activitate a CCI, pot rezulta 
din cooperarea diverselor CCI-uri sau pot 
fi organizate de către EIT însuși sau în 
cooperare cu CCI-urile sale. EIT oferă 
stimulente CCI-urilor pentru angajarea în 
activități inter-CCI-uri în domenii care 
oferă un puternic potențial pentru 
sinergii, de exemplu prin cursuri comune 
de dezvoltare profesională, activități 
comune de cercetare, masterate sau 
doctorate sau mobilitate inter-CCI-uri 
între universități și întreprinderi.
(4) Pentru a-și extinde activitățile 
educaționale către o mai mare varietate 
de modalități de studiu, crescând impactul 
activităților educaționale și adresându-se 
unui public mai larg, EIT și CCI-urile pot 
furniza o varietate mai largă de activități 
de dezvoltare profesională inovatoare, 
care implică educația pentru cadrele de 
conducere, cursuri de formare 
profesională adaptate, module pentru 
cursuri universitare sau pachete destinate 
învățământului școlar.
(5) EIT pune în aplicare un program 
specific axat pe oameni, pentru a se 
asigura că talentele – studenți, cercetători, 
cadre didactice și antreprenori aflați în 
orice etapă a carierei lor profesionale –
din afara centrelor de colocație, vor fi 
conectate la EIT. Un astfel de sistem nu 
oferă talentelor de vârf numai 
posibilitatea de a beneficia de mediile de 
inovare create în centrele de colocație, ci 
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le va oferi și stimulente pentru a face uz 
pe deplin de cunoștințele și know-how-ul 
acumulate în domenii din afara CCI-
urilor. În special, Fundația EIT ar putea 
juca un rol semnificativ în acest domeniu.
(6) Consiliul de conducere al EIT poate 
organiza, în mod regulat, conferințe 
europene sau internaționale cu privire la 
subiecte relevante, în conformitate cu 
domeniul său de activitate, transformând 
EIT într-un adevărat punct de întâlnire 
pentru cercetători, profesioniști, profesori 
și studenți din toată Europa și din afara 
acesteia.
(7) EIT ajută la dezvoltarea resurselor 
umane necesare pentru o societate a 
inovării, educând actori-cheie precum 
studenții, cercetătorii și antreprenorii și 
identificând condițiile-cadru și cele mai 
bune practici cu privire la politică, 
probleme de reglementare sau 
standardizare în sectorul lor relevant.
(8) EIT încurajează instituirea unei rețele 
de absolvenți EIT, promovând prin 
aceasta schimburile de cunoștințe, 
activitățile de îndrumare și formarea de 
rețele.
(9) EIT, în colaborare cu Comisia, ajută 
CCI-urile să se angajeze împreună cu 
autoritățile regionale și locale, întrucât 
acestea au un rol important în reunirea 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor, 
a instituțiilor din domeniul cunoașterii, a 
autorităților publice, servind astfel ca 
intermediar între acești diferiți actori, 
statele membre și Uniune.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de decizie
Articolul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1e

Drepturile de proprietate intelectuală
(1) În ceea ce privește politica privind 
informațiile științifice în legătură cu 
datele și rezultatele sale de cercetare, 
accesul liber la publicații reprezintă 
principiul general al EIT, întrucât accesul 
liber este considerat un instrument-cheie 
de asigurare și îmbunătățire a circulației 
informațiilor științifice în Uniunea 
Europeană. Prin urmare, EIT acoperă 
costurile pentru publicarea articolelor 
revizuite inter pares în jurnale cu acces 
liber și pentru adunarea articolelor în 
arhive cu acces liber.
(2) Această politică a accesului liber este 
limitată la utilizarea necomercială a 
informațiilor furnizate. Pentru orice 
utilizare ce vizează profitul, EIT 
urmărește apărarea  drepturilor de 
proprietate intelectuală ale EIT, ale CCI-
urilor și ale cercetătorilor.
(3) Normele privind proprietatea 
intelectuală (PI) sunt stabilite stipulând 
împărțirea profiturilor din DPI între EIT, 
cercetători, societățile implicate și 
entitatea juridică reprezentată de CCI, 
potrivit fiecărei situații specifice privind 
proprietatea intelectuală. Acest lucru va 
asigura un profit pentru investiția EIT.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de decizie
Articolul 1f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1f

Sediul EIT
(1) Sediul EIT oferă CCI-urilor un număr 
de servicii referitoare la acele aspecte 
orizontale unde pot fi obținute ameliorări 
ale eficienței și va pune în aplicare alte 
politici vizând întreprinderile, cu același 
scop.
(2) Sediul EIT dezvoltă capacitatea de 
asimilare sistematică a experienței CCI-
urilor și pune aceste rezultate la dispoziția 
întregii comunități de inovare. Sediul EIT 
oferă CCI-urilor un număr de servicii 
referitoare la acele aspecte orizontale 
unde pot fi obținute ameliorări ale 
eficienței și va pune în aplicare alte 
politici vizând întreprinderile, cu același 
scop. În timp, sediul EIT devine un 
rezervor bogat de bune practici și un 
adevărat partener al cunoașterii pentru 
factorii de decizie politică.
(3) Atragerea și reținerea unor 
profesioniști talentați reprezintă o 
provocare a sediului EIT. Pentru a 
înzestra biroul său cu cele mai bune 
talente și competențe, EIT va defini o 
strategie clară de resurse umane pentru 
echipa sa, urmând principiul Uniunii 
privind locurile de muncă decente, 
incluzând însă și alte opțiuni în afara 
locurilor de muncă directe, precum 
detașări sau transferuri temporare, 
promovând schimburile regulate de 
personal și stagii în alte centre cu 
excelență în inovare.
(4) În calitate de actor la nivel mondial în 
domeniul tehnologiei și al inovării, 
angajat în mod absolut pentru excelență, 
EIT trebuie să aibă el însuși premise 
excelente. Acest lucru nu va reflecta 
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numai importanța pe care o acordă 
Uniunea ca întreg politicii sale privind 
tehnologia și inovarea, însă poate deveni 
un instrument de cea mai mare 
importanță pentru comunicarea 
instituțională a EIT, pentru relațiile sale 
internaționale și pentru consolidarea 
mărcii sale de excelență la nivel mondial.
(5) Pentru a-și dezvolta în mod 
corespunzător programele și activitățile, 
astfel cum sunt definite în prezenta 
agendă strategică, EIT are nevoie de un 
alt tip de premise. Parlamentul European 
este deschis în a-și oferi sprijinul cu 
privire la mutarea sediului EIT în 
clădirile Parlamentului European de la 
Strasbourg. Acele clădiri au potențial 
deplin de a fi o soluție ieftină, facilă și 
rapidă de instalare a EIT, a unor sedii 
CCI sau centre de colocație, întreprinderi 
nou înființate, Fundația EIT, rețeaua de 
absolvenți EIT, dar și pentru găzduirea 
conferințelor mari și mici sponsorizate ale 
EIT, seminarii, inițiative inter-CCI, 
cursuri de masterat și doctorat și 
programe de formare, precum și expoziții 
de știință și tehnologie și alte evenimente.
(6) Comisia, împreună cu consiliul de 
conducere al EIT, prezintă în 2015 
Parlamentului și Consiliului un studiu 
privind condițiile instituționale, 
financiare și de logistică ce trebuie 
îndeplinite pentru a demara transferul 
sediului EIT în clădirile Parlamentului 
European din Strasbourg.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Articolul 1g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1g
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Cooperarea la nivelul Uniunii și la nivel 
internațional
(1) EIT, în calitate de instrument pentru 
cooperarea la nivelul Uniunii dintre toate 
părțile interesate ale triunghiului 
cunoașterii, lucrează pe o bază de 
colaborare și complementaritate – și nu în 
competiție – cu instituțiile de cercetare și 
educație din toate statele membre, și 
anume, asociații de universități, 
întreprinderi, clustere și organizații de 
cercetare.
(2) În strânsă legătură cu CCI-urile, EIT 
dezvoltă o strategie internațională 
puternică, prin identificarea și punerea în 
legătură a interlocutorilor relevanți și a 
partenerilor potențiali, din interiorul și 
din afara Uniunii. Prin crearea unei 
mărci puternice a EIT la nivel mondial 
(prin excelența personalului său, a 
activităților sale, a publicațiilor sale și a 
locației sale prestigioase) și prin stabilirea 
unor relații strategice cu principalii 
parteneri din întreaga lume, EIT poate fi 
în sine extrem de atractiv și poate spori 
atractivitatea partenerilor din cadrul CCI-
urilor.
(3) EIT instituie un forum regulat al 
părților interesate al EIT, pentru a facilita 
interacțiunea și învățarea reciprocă cu 
comunitatea largă de inovare din 
triunghiul cunoașterii, inclusiv cu 
autoritățile naționale și regionale.
(4) EIT utilizează în mod sistematic 
asociațiile de universități, organizațiile 
întreprinderilor și de cercetare existente și 
va grupa organizațiile în jurul unor 
platforme pentru schimbul de cunoștințe 
și diseminarea rezultatelor.
(5) EIT stabilește un mecanism care să 
faciliteze și mai mult sinergiile dintre EIT,
CCI-urile sale și alte inițiative ale 
Uniunii, cum ar fi o reuniune anuală a 
EIT, a CCI-urilor și a serviciilor relevante 
ale Comisiei.
(6) EIT este folosit ca instrument-cheie al 
Uniunii Europene pentru cooperarea la 
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nivel mondial în domeniile tehnologiei și 
inovării.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Articolul 1h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1h
EIT și alte instrumente ale Uniunii
(1) EIT și CCI-urile, ca unic instrument 
care completează triunghiul cunoașterii, 
oferă oportunități suplimentare în 
inovare, antreprenoriat și mediul 
industrial, cercetătorilor „Marie Curie” și 
studenților„Erasmus pentru toți”.
(2) Pe baza caracteristicilor sale, CCI-
urile furnizează nucleul pentru politica și 
sistemul de inovare paneuropene, 
inițiativele tehnologice comune (ITC), un 
instrument-cheie în abordarea 
fragmentării în cercetare, ar trebui să fie 
mai articulate și ar trebui definită o 
abordare progresivă între cele două 
instrumente. ITC-urile și nou înființatele 
parteneriate public-private furnizează 
platforme pentru promovarea activităților 
de cercetare la scară largă orientate spre 
industrie și ar trebui instituite în termeni 
de promovare a creșterii durabile, 
redistributive și competitive.
(3) EIT consolidează interacțiunea cu 
politica de coeziune a Uniunii prin 
abordarea legăturilor dintre aspectele 
locale și globale ale inovării. Centrele de 
colocație asigură colaborarea 
transfrontalieră și se află într-o poziție 
bună pentru a capitaliza diferitele sisteme 
de finanțare din regiunile lor. Centrele de 
colocație dețin un rol major în 
consolidarea conectivității locale și 
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globale.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În viitor, sunt necesare orientări mai clare 
în amonte încă din procesul de selecție 
pentru a asigura faptul că trăsăturile 
esențiale strategice sunt împărtășite de 
toate CCI-urile, permițând, în același timp, 
abordări diferențiate în organizarea, 
implementarea și finanțarea CCI-urilor. În 
sfârșit, cele trei CCI-uri din prezent nu 
furnizează încă o masă critică pentru ca 
EIT să-și dezvolte întregul potențial ca 
institutul de vârf în materie de inovare. Cu 
numai trei CCI-uri există oportunități 
limitate de a obține beneficii inter-ICC din 
oportunități de inovare adiacente, sau de a 
realiza economii de scară în administrare și 
diseminare. Aceasta înseamnă și că EIT nu 
are o dimensiune suficient de mare pentru a 
acționa ca o instituție europeană de sine 
stătătoare. În acest sens sunt necesare CCI-
uri suplimentare pentru ca EIT să obțină 
masa critică necesară pentru ca acesta să 
devină mai mult decât doar „suma 
componentelor sale”. În cazul în care EIT 
urmează să exploreze noi modele de 
guvernanță și gestionare a inovării prin 
CCI-uri, este necesară înființarea un număr 
limitat de parteneriate suplimentare în 
vederea extinderii eșantionului pe care se 
bazează experiența EIT.

În viitor, sunt necesare orientări mai clare 
în amonte încă din procesul de selecție 
pentru a asigura faptul că trăsăturile 
esențiale strategice sunt împărtășite de 
toate CCI-urile, permițând, în același timp, 
abordări diferențiate în organizarea, 
implementarea și finanțarea CCI-urilor. În 
sfârșit, cele trei CCI-uri din prezent nu 
furnizează încă o masă critică pentru ca 
EIT să-și dezvolte întregul potențial ca 
institutul de vârf în materie de inovare. Cu 
numai trei CCI-uri există oportunități 
limitate de a obține beneficii inter-ICC din 
oportunități de inovare adiacente, sau de a 
realiza economii de scară în administrare și 
diseminare. Aceasta înseamnă și că EIT nu 
are încă o dimensiune suficient de mare 
pentru a acționa ca o instituție europeană 
de sine stătătoare.

EIT ca institut real
EIT trebuie să fie mai mult decât numai 
„suma componentelor sale”, care sunt în 
prezent CCI-urile. UE are nevoie de o 
marcă a excelenței în ceea ce privește 
inovarea, pentru a fi recunoscut pe plan 
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internațional, iar acest lucru poate fi 
realizat acordând EIT un domeniu de 
acțiune larg și global.
În acest sens, pentru ca EIT să obțină masa 
critică, sunt necesare CCI-uri suplimentare. 
În cazul în care EIT urmează să exploreze 
noi modele de guvernanță și gestionare a 
inovării prin CCI-uri, este necesară 
înființarea un număr limitat de parteneriate 
suplimentare în vederea extinderii 
eșantionului pe care se bazează experiența 
EIT.

EIT intenționează să își consolideze și să 
își dezvolte în continuare rolul de 
„investitor” care stimulează și autorizează 
centrele de excelență din cercetare, 
întreprinderi și învățământul superior 
existente în Europa, permițându-le să se 
reunească și să-și consolideze colaborarea 
sistematică pe termen lung.
Cu toate acestea, UE nu poate permite 
pierderea sau irosirea cunoștințelor. 
Având în vedere acest fapt, EIT trebuie să 
includă rețelele universitare, pe lângă cele 
care participă deja în cadrul CCI-urilor, 
precum și granturi Marie Curie pentru 
inovare, și să lucreze în strânsă cooperare 
și articulare cu ITC-urile, CRI-urile, 
precum și cu alte forme de realizare sau 
promovare a cercetării care pot apărea, 
inclusiv CCI-urile mai mici. Chiar dacă 
obiectul cercetării nu se află în centrul 
CCI-urilor existente, EIT promovează 
abordările multidisciplinare ale inovării și 
sprijină dezvoltarea inovării 
netehnologice, organizaționale, a 
sistemelor și a sectorului public, ca o 
completare necesară a activităților de 
inovare existente, precum și a celor 
viitoare posibile.

Or. en
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Amendamentul 18
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea „Investitorul EIT” reprezintă o 
concentrare asupra identificării celor mai 
bune oportunități strategice și selecționarea 
unui portofoliu de parteneriate de talie 
mondială – CCI-urile – care să realizeze 
aceste obiective. Ca parte a acestei 
abordări, EIT acordă subvenții anuale CCI-
urilor pe baza performanțelor lor anterioare 
și a activităților propuse în planul lor de 
afaceri. Evaluarea planurilor de afaceri va 
fi susținută de experți externi, 
independenți. În această perspectivă, EIT 
ar trebui nu numai să prevadă direcții și 
viziuni generale, ci și să ofere CCI-urilor 
un nivel adecvat de sprijin și să 
monitorizeze performanța acestora. În 
același timp, CCI-urilor le este acordată o 
marjă de manevră substanțială pentru a-și 
defini strategiile și organizarea internă, 
precum și pentru implementarea 
activităților lor și pentru mobilizarea 
resurselor și talentelor necesare.

Abordarea „Investitorul EIT” reprezintă o 
concentrare asupra identificării celor mai 
bune oportunități strategice și selecționarea 
unui portofoliu de parteneriate de talie 
mondială – CCI-urile – care să realizeze 
aceste obiective. Ca parte a acestei 
abordări, EIT acordă subvenții anuale CCI-
urilor pe baza performanțelor lor anterioare 
și a activităților propuse în planul lor de 
afaceri, urmând o procedură clară, 
transparentă și publică. Evaluarea 
planurilor de afaceri va fi susținută de 
experți externi, independenți. În această 
perspectivă, EIT ar trebui nu numai să 
prevadă direcții și viziuni generale, ci și să 
ofere CCI-urilor un nivel adecvat de sprijin 
și să monitorizeze performanța acestora. În 
același timp, CCI-urilor le este acordată o 
marjă de manevră substanțială pentru a-și 
defini strategiile și organizarea internă, 
precum și pentru implementarea 
activităților lor și pentru mobilizarea 
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resurselor și talentelor necesare.
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Amendamentul 20
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va sprijini în mod activ primele trei 
CCI-uri să-și sporească potențialul și 
impactul, precum și contribuția acestora la 
obiectivele stabilite în Orizont 2020. În 
timp, CCI-urile își vor extinde portofoliul 
inițial de activități cu scopul de a profita de 
noi oportunități de piață sau societale. 
Pentru a sprijini aceste evoluții, EIT va 
propune și va defini, în strânsă cooperare 
cu fiecare CCI, strategii de cofinanțare 
adaptate, care susțin, în același timp, 
activități strategice din perspectiva EIT.

EIT va sprijini în mod activ primele trei 
CCI-uri să-și sporească potențialul și 
impactul, precum și contribuția acestora la 
obiectivele stabilite în Orizont 2020. În 
timp, CCI-urile își vor extinde portofoliul 
inițial de activități cu scopul de a profita de 
noi oportunități de piață sau societale. 
Pentru a sprijini aceste evoluții, EIT va 
propune și va defini – într-o manieră 
clară, transparentă și responsabilă public
- în strânsă cooperare cu fiecare CCI, 
strategii de cofinanțare adaptate, care 
susțin, în același timp, activități strategice 
din perspectiva EIT.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Efectul de pârghie este unul dintre 
obiectivele principale ale utilizării 
fondurilor europene de către EIT. EIT și 
CCI-urile ar trebui să caute, de asemenea, 
sinergii cu inițiativele relevante ale 
Uniunii, precum și cu centre de excelență, 
comunități sau regiuni inovatoare 
emergente din statele membre mai puțin 
dezvoltate.

Or. en



PE489.613v01-00 26/39 PR\902884RO.doc

RO

Amendamentul 22
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

CCI-urile nu se bazează doar pe bazele de 
cercetare de excelență existente ale 
partenerilor, ci sunt, de asemenea, pionierii 
promovării și punerii în aplicare a misiunii 
educaționale a EIT. Obiectivul este de a 
educa și de a forma talente care să dispună 
de competențele, cunoștințele și 
mentalitatea necesară într-o economie 
globală bazată pe cunoaștere. În acest scop, 
EIT promovează în mod activ, printre 
altele, diplomele cu eticheta EIT prin 
monitorizarea calității lor și implementarea 
coerentă în toate CCI-urile. În acest sens 
acestea vor utiliza intens evaluările inter 
pares și ale experților și vor stabili un 
dialog cu organismele naționale și de 
asigurare a calității. Aceasta va îmbunătăți 
recunoașterea la nivel național și 
internațional a calificărilor cu eticheta EIT 
și va duce la creșterea atractivității lor la 
nivel mondial, oferind în același timp o 
platformă de colaborare la nivel 
internațional. În viitor, CCI-urile vor fi 
încurajate să își extindă domeniul 
educațional de activitate dincolo de 
învățământul postuniversitar către o mai 
mare varietate de modalități de studiu 
pentru a face față unei game mai largi de 
activități inovatoare de dezvoltare 
profesională, care implică educația pentru 
cadrele de conducere, cursuri de formare 
profesională adaptate (inclusiv cursuri de 
formare profesională) și școli de vară. 
Pentru sporirea impactului activităților 
educaționale ale CCI-urilor și pentru ca 
acestea să ajungă la un public mai larg, 
CCI-urile pot preconiza elaborarea, cu titlu 
experimental, de module pentru cursuri 
universitare sau pachete destinate 
învățământului școlar.
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Amendamentul 23
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – paragraful 6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Această listă reprezintă în mod inevitabil 
un simplu punct de pornire pentru analiza 
posibilelor noi CCI-uri, însă nu poate fi 
considerată a fi o listă exhaustivă. Noile 
CCI-uri, inclusiv domeniile prioritare ale 
acestora, precum și organizarea și 
calendarul procesului de selecție, ar 
trebui lansate și selectate printr-un proces 
de licitație deschisă, în conformitate cu 
prioritățile și obiectivele din cadrul 
domeniului de aplicare al „provocărilor 
societale” și al „poziției de lider în cadrul 
tehnologiilor industriale-cheie”.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 2.1.2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestor teme, EIT va dispune de 
autonomia de a organiza procesul de 
selecție a viitoarelor CCI-uri. Succesul 
viitoarelor apeluri în vederea creării de 
CCI-uri va depinde în mare parte de 
existența unor orientări clare în ceea ce 
privește așteptările și cerințele, precum și a 
unui calendar care să le permită CCI-urilor 
candidate să se organizeze foarte bine atât 
din punct de vedere juridic, cât și din punct 
de vedere financiar, înainte de a înainta o 
propunere. CCI-urile vor fi selecționate în 
funcție de criteriile detaliate definite în 
Regulamentul EIT, pe baza principiilor 
generale de excelență și relevanță în 
inovare. Orice CCI selectată va trebui să 
demonstreze modul în care va asigura un 
impact maxim într-un anumit domeniu și 
să demonstreze viabilitatea strategiei sale.

Succesul viitoarelor apeluri în vederea 
creării de CCI-uri va depinde în mare parte 
de existența unor orientări clare în ceea ce 
privește așteptările și cerințele, precum și a 
unui calendar care să le permită CCI-urilor 
candidate să se organizeze foarte bine atât 
din punct de vedere juridic, cât și din punct 
de vedere financiar, înainte de a înainta o 
propunere. CCI-urile vor fi selecționate în 
funcție de criteriile detaliate definite în 
Regulamentul EIT, pe baza principiilor 
generale de excelență și relevanță în 
inovare. Orice CCI selectată va trebui să 
demonstreze modul în care va asigura un 
impact maxim într-un anumit domeniu și 
să demonstreze viabilitatea strategiei sale.
Propunerile mai calificate vor fi selectate 
pentru a începe în 2014, urmând ca, după 
evaluarea programului Orizont 2020, a 
EIT și a CCI-urilor, să fie un nou proces 
de licitație deschisă pentru selectarea 
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noilor CCI-uri ce vor începe în 2018.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 2 – punctul 2.2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de decizie
Anexa 1– partea 2 – punctul 2.3 – paragraful 5 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va stabili, în colaborare cu Comisia și cu 
CCI-urile, un sistem cuprinzător de 

Va stabili, în colaborare cu Comisia și cu 
CCI-urile, un sistem cuprinzător de 
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monitorizare: a contribuției EIT la 
programul Orizont 2020; a impactului EIT 
prin intermediul propriilor activități și al 
activităților CCI-urilor; precum și a 
rezultatelor CCI-urilor. EIT va raporta cu 
privire la toate activitățile sale de 
monitorizare în raportul anual de activitate

monitorizare: a contribuției EIT la 
programul Orizont 2020; a impactului EIT 
prin intermediul propriilor activități și al 
activităților CCI-urilor; precum și a 
rezultatelor CCI-urilor. EIT va raporta cu 
privire la toate activitățile sale de 
monitorizare în raportul anual de activitate, 
ce va fi trimis Parlamentului European și 
Consiliului

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 3 – punctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 4 – punctul 4.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nevoile bugetare ale EIT în perioada 
2014-2020 sunt de 3,1 miliarde euro și se 
bazează pe trei componente principale: 
cheltuielile necesare pentru consolidarea 
celor trei CCI-uri existente, evoluția 
treptată spre noi CCI-uri în 2014 și, 
respectiv, în 2018, precum și pentru 
activități de comunicare și de difuzare și 
cheltuieli administrative.

Bugetul EIT pentru perioada 2014-2020 
este de 3,1 miliarde euro și se bazează pe 
trei componente principale: cheltuielile 
necesare pentru consolidarea celor trei 
CCI-uri existente, evoluția treptată spre noi 
CCI-uri în 2014 și, respectiv, în 2018, 
precum și pentru activități de comunicare 
și de difuzare și cheltuieli administrative.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 4 – punctul 4.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aproximativ 1,69 de miliarde de euro Cea mai mare parte a bugetului EIT va fi 



PE489.613v01-00 32/39 PR\902884RO.doc

RO

(53,15% din bugetul total al EIT) este 
preconizat pentru finanțarea CCI-urilor 
desemnate în 2009 și care funcționează 
deja la capacitate deplină; 1,01 miliarde 
de euro (31,81 %) sunt prevăzute pentru 
CCI-urile din a doua etapă (aflate în acel 
moment în fazele de inițiere și dezvoltare) 
și 259,75 milioane de euro (8,16 %) 
pentru CCI-urile înființate ca urmare a 
celei de-a treia etape.

alocată etapei inițiale și noilor etape, cea 
de-a doua și a treia, pentru CCI-uri, în 
conformitate cu planurile aprobate de 
consiliul de conducere, și cu rezultatele 
procesului de selecție a CCI-urilor și cu 
coeficientul de punere în aplicare, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
294/2008.

.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 4 – punctul 4.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, bugetul preconizat al EIT 
destinat CCI-urilor în perioada 2014-2020 
se ridică la 2,9 miliarde de euro (93,13 % 
din bugetul total al EIT pentru perioada 
2014/2020). Prin efectul de pârghie 
puternic al EIT, CCI-urile ar trebui să 
mobilizeze încă 8,890 miliarde de euro din 
alte surse publice și private.

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 4 – punctul 4.2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT se va implica, de asemenea, într-un 
număr de activități de diseminare și de 
comunicare, cum ar fi programul de burse 
EIT, care va îmbunătăți în mod 
semnificativ impactul operațiunilor sale în 
întreaga Europă. În plus, o serie de servicii 
transversale de sprijin și de monitorizare 

EIT se va implica, într-un număr de 
activități de diseminare și de comunicare, 
care va îmbunătăți în mod semnificativ 
impactul operațiunilor sale în întreaga 
Europă. În plus, o serie de servicii 
transversale de sprijin și de monitorizare 
vor asigura o valoare adăugată și o creștere 
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vor asigura o valoare adăugată și o creștere 
în eficiență a activităților CCI-urilor. La 
punerea în aplicare și la dezvoltarea 
acestor activități, EIT va trebui să urmeze 
o strategie care vizează un randament 
ridicat, adică un maximum de impact 
obținut prin intermediul unor mecanisme 
care intervin direct în mică măsură.
Aproximativ 141,76 de milioane de euro 
(4,4%) din bugetul EIT sunt necesare
pentru a pune în aplicare aceste activități.

în eficiență a activităților CCI-urilor. 
Aproximativ 10 - 15% din bugetul EIT va 
fi alocat pentru a pune în aplicare aceste 
activități.

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de decizie
Anexa 1 – partea 4 – punctul 4.2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă EIT urmează să exploreze noi 
modele de inovare deschisă și 
simplificare, acest fapt ar trebui să se 
reflecte în modalitățile sale de 
administrare. Sediul EIT trebuie să fie o 
organizație simplă, care urmează o 
abordare strategică vizând recurgerea la 
expertiză ori de câte ori este necesar, dar 
fără a crea inutil structuri greoaie și 
permanente. Costurile legate de cheltuielile 
administrative, care acoperă cheltuielile 
necesare cu personalul, cheltuielile 
administrative, cu infrastructura și 
operaționale, nu vor depăși de-a lungul 
timpului 2,4% din bugetul EIT. O parte a 
cheltuielilor administrative sunt suportate 
de țara gazdă, Ungaria, prin asigurarea 
gratuită a spațiului de birouri până la 
sfârșitul anului 2030, precum și printr-o 
contribuție anuală de 1,5 milioane de 
euro la costul cu personalul până la 
sfârșitul anului 2015. Pe această bază, 
cheltuielile administrative se vor ridica 
prin urmare la aproximativ 77 de 
milioane de euro pentru perioada 2014-

Sediul EIT trebuie să fie o organizație 
simplă, care urmează o abordare strategică 
vizând recurgerea la expertiză ori de câte 
ori este necesar, dar fără a crea inutil 
structuri greoaie și permanente. Costurile 
legate de cheltuielile administrative, care 
acoperă cheltuielile necesare cu personalul, 
cheltuielile administrative, cu 
infrastructura și operaționale, nu vor depăși 
de-a lungul timpului 5% din bugetul EIT.
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2020.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Există un consens larg în legătură cu importanța EIT în calitate de instrument-cheie pentru 
politica UE privind tehnologia și inovarea și în legătură cu strategia și funcționarea sa. Acest 
fapt permite raportoarei să treacă peste toate acele aspecte în legătură cu care nu este necesară 
o modificare substanțială a propunerii Comisiei, în această scurtă expunere de motive, și să se 
concentreze asupra aspectelor care, în opinia noastră, ar trebui să constituie obiectul unor 
modificări, cu scopul de a realiza mai bine obiectivele EIT.

EIT ca institut european și ca marcă de excelență la nivel mondial

EIT nu este un program, EIT nu este o rețea: EIT este un institut. Acesta funcționează, 
desigur, în cadrul unui program, dezvoltă rețele de tehnologie și inovare cu numeroși parteneri 
diferiți, însă este un institut căruia îi revine un rol important, care nu este acela de simplu 
administrator, coordonator sau facilitator al CCI-urilor sale. În calitate de institut, ar trebui 
abordat într-un mod foarte specific, diferit de alte secțiuni ale programului Orizont 2020. 
Fiind nu numai un instrument direct pentru inovare, ci și un instrument pentru educație, EIT 
introduce o veritabilă dimensiune educațională în politica UE de cercetare și inovare. Aceasta 
este una dintre specificitățile EIT în întregul cadru politic al UE: este unicul instrument care 
respectă triunghiul cunoașterii. 

Intenționăm să facem ca EIT să devină un mare partener de inovare în Europa și în afara 
acesteia, dar și un centru important de cercetare științifică și tehnologică, de difuzare de bune 
practici și un centru al unei culturi a schimbului de cunoștințe. 

EIT își poate consolida rolul în acest domeniu găzduind și organizând (sau co-organizând 
împreună cu CCI-urile sale) mari conferințe, seminarii, expoziții tehnologice, precum și 
acțiuni specifice de formare, module de cursuri universitare sau pachete destinate 
învățământului școlar, cursuri de vară, programul de burse EIT, care se adaugă programelor 
de masterat și doctorat cu eticheta EIT existente și care ar trebui dezvoltate în continuare.

Deși este un institut educațional, tehnologic și de inovare, EIT nu poate fi văzut (sau nu se 
poate comporta) ca un concurent pentru universitățile și centrele noastre de cercetare, publice 
sau private, însă, în calitate de instrument important, toate trebuie să dezvolte o cooperare mai 
bună, un permanent schimb de opinii și experiențe și să dezvolte diverse tipuri de proiecte 
comune: proiecte de cercetare comune, proiecte de inovare comune și proiecte educaționale 
comune. În acest mod EIT va ajuta mai bine UE în a se confrunta cu problema menționată în 
propunerea Comisiei, și anume că, deși excelența în învățământul superior, cercetare și 
inovare există în mod clar în întreaga UE, ea rămâne în continuare prea adesea fragmentată.

Trebuie să recunoaștem, de asemenea, faptul că EIT nu are vizibilitate și recunoaștere în 
Europa și, mai mult, la nivel mondial. Noua agendă strategică ar trebui să abordeze această 
problemă și să vizeze crearea unei mărci de excelență recunoscută la nivel internațional, 
ajutând la atragerea talentelor din Europa și din afara acesteia și la stabilirea unor relații 
strategice cu principalii parteneri din întreaga lume.
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Sunt necesare diferite aspecte pentru atingerea acestui obiectiv. Cu siguranță, o agendă 
ambițioasă pentru activitățile menționate anterior va ajuta la soluționarea problemei; 
comunicarea bună și eficientă este, de asemenea, necesară; însă credem că un pas înainte 
important în ceea ce privește viitorul sediu al institutului va constitui un element-cheie al 
acestei agende strategice.

Sediu nou pentru EIT

Este de necontestat în lumea afacerilor faptul că sediul unei companii reprezintă un instrument 
de cea mai mare importanță pentru comunicarea sa instituțională și pentru stabilirea etichetei. 
Considerăm că trebuie să ne confruntăm cu această problemă privind EIT, dacă dorim să-l 
construim ca pe o marcă de excelență la nivel mondial, întrucât acesta pare să fie un obiectiv 
consensual.

Pentru a fi văzut de lume ca actor la nivel mondial în acest domeniu, angajat în mod absolut 
pentru excelență, EIT trebuie să aibă el însuși un sediu excelent. Acest fapt va reflecta 
importanța pe care UE ca întreg o acordă politicii sale privind tehnologia și inovarea.

În opinia noastră, clădirile PE de la Strasbourg sunt pe deplin potrivite pentru a găzdui EIT. 
Considerăm, de asemenea, că mutarea sediului EIT în clădirile noastre din Strasbourg 
constituie o schimbare pozitivă nu numai pentru EIT, ci și pentru Parlament și pentru UE, atât 
în termeni politici, cât și economici. Iar aceasta va fi, de asemenea, o soluție foarte pozitivă 
pentru orașul Strasbourg. Să vedem de ce.

Amplasarea EIT în clădirile PE de la Strasbourg va concentra atenția imediată a Europei și a 
lumii și va pune proiectul EIT în centrul atenției mass-mediei din întreaga lume. Ar fi văzut 
de către cetățenii Europei și de către întreprinderi, precum și de către partenerii noștri la nivel 
mondial ca un simbol major al noii viziuni pe care UE o adoptă în următorii șapte ani, 
consolidându-și atenția și angajamentul pentru o politică mai solidă privind inovarea.

Din punct de vedere politic, ar corespunde poziției majorității deputaților în PE, confirmată 
recent de două ori în cadrul voturilor prin apel nominal, de a avea un singur sediu. Ar 
răspunde însă, de asemenea, dorinței multor deputați în PE de a nu lăsa o gaură neagră în 
urma deciziei lor. 

Din punctul de vedere al sentimentelor opiniei publice față de UE și de instituțiile sale, în 
special în aceste zile de criză și de reduceri ale cheltuielilor publice, această decizie nu ar 
putea decât să genereze simpatie.

Din punct de vedere economic și având în vedere bugetul general al UE în cifrele sale globale, 
astfel cum trebuie să procedăm, această soluție ar putea conduce numai la o reducere a 
costurilor totale. Nu este nevoie de fonduri suplimentare pentru adoptarea acestei soluții, 
dimpotrivă.

Aceasta va fi o soluție foarte pozitivă pentru orașul Strasbourg. Prestigiul orașului rămâne 
neafectat; este chiar consolidat, întrucât ar deveni capitala europeană a cunoașterii și inovării, 
nu numai datorită locației EIT, ci întrucât, datorită caracteristicilor clădirii, UE ar putea 
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amplasa în același sediu și alte proiecte și instituții academice europene înrudite. Pentru buna 
gestionare a vieții orașului este preferabil a avea o prezență permanentă a persoanelor care 
trăiesc și muncesc acolo, comparativ cu mii de persoane care fac naveta trei zile pe lună. 
Oricum, multe evenimente de amploare, cu mulți participanți, ar fi organizate în mod regulat 
de către EIT în Strasbourg.

Sediul la Strasbourg pare absolut ideal pentru EIT și pentru activitățile sale prezente, dar mai 
ales pentru cele viitoare. Aceste clădiri au potențialul de a fi o soluție ieftină, ușoară și rapidă 
pentru instalarea sediului EIT, dar și pentru găzduirea de către EIT a marilor conferințe, a 
seminariilor, a acțiunilor și cursurilor de formare, precum și a expozițiilor de tehnologie sau 
știință, cu o multitudine de săli de reuniune mari și mici (sau săli de clasă), birouri, baruri și 
restaurante, chiar mai multe sute de camere cu facilități de baie, în care participanții la aceste 
evenimente, care vin din întreaga lume, ar putea fi cazați gratuit.

Clădirea de la Strasbourg va găzdui, de asemenea, Fundația EIT, forumul EIT al părților 
interesate, asociația absolvenților EIT și alte inițiative, întreprinderi nou înființate, rețele 
universitare.

Unele centre de colocație noi ale CCI-urilor ar putea fi, de asemenea, amplasate acolo, unde 
partenerii ar avea condiții excelente de a lucra împreună îndeaproape zilnic (acest fapt nu ar 
trebui să fie în detrimentul orientării politice principale privind o distribuție a localizării CCI-
urilor, care sprijină consolidarea conectivității locale și globale și cooperarea cu diferite 
autorități naționale și regionale și universități, clustere locale și IMM-uri).

Știm că PE nu poate decide singur această schimbare. Însă își poate afirma poziția și poate 
solicita Comisiei să studieze fezabilitatea acesteia. Aceasta este ceea ce propunem.

Alocarea resurselor

În vederea îndeplinirii sarcinilor necesare pentru a face EIT o marcă de excelență la nivel 
mondial avem nevoie de un buget real pentru EIT care depășește cu mult simpla sumă a 
bugetului CCI-urilor. În propunerea Comisiei, avem 4,4% pentru activități de difuzare și 
comunicare și 2% pentru cheltuielile administrative. Această alocare a resurselor este în 
conformitate cu viziunea actuală a unui EIT „exclusiv al CCI-urilor” (sau aproape „exclusiv al 
CCI-urilor”). Dar poate că viziunea EIT ca proiect exclusiv al „CCI-urilor” nu este adecvată 
pentru misiunea importantă și pentru rolul pe care EIT îl poate avea în UE, astfel cum a fost 
descris mai sus și astfel cum a fost sugerat în propunerea Comisiei.

Cu toate acestea, pentru a construi EIT în conformitate cu o viziune diferită și mai ambițioasă 
nu avem nevoie neapărat de fonduri mai multe pentru EIT: o simplă modificare în ceea ce 
privește distribuirea resurselor prevăzute de Comisie ar putea fi suficientă. Alocarea a 10 -
15% din bugetul global pentru activitățile proprii ale EIT, menținând 2% pentru cheltuieli 
administrative și restul pentru CCI-uri este o soluție posibilă, având în vedere cele ce urmează 
cu privire la numărul și dimensiunea CCI-urilor.
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Despre numărul și dimensiunea CCI-urilor

Modelul și dimensiunea CCI-urilor utilizate în procesul de instituire a celor trei CCI-uri 
inițiale, care le solicită să aibă masa critică din momentul creării lor, a fost probabil forma 
adecvată de lansare a proiectului. A fi capabil de a obține masa critică este cu adevărat critic 
într-o lume a tehnologiei și a inovării. 

Cerințe similare ar putea fi menținute pentru unele CCI-uri noi. Însă o abordare ușor diferită 
este, probabil, posibilă în prezent: nu poate fi calculat în sine dacă EIT există ca atare și are o 
bună dimensiune, rezumat la rețeaua de CCI-uri existente într-un anumit moment, ca furnizor 
de masă critică sau ca fond de masă critică, asigurând crearea de CCI-uri mai mici sau alte 
proiecte EIT de cooperare regională? În unele cazuri CCI-urile mai mici se pot dovedi a fi o 
soluție mai bună în abordarea provocărilor specifice. În acest caz, menținerea unei abordări 
dogmatice privind mărimea CCI-urilor (abordarea unică) ar putea fi o barieră în găsirea celui 
mai bun răspuns.

Ar trebui să acționăm în funcție de ceea ce se întâmplă uneori în lumea afacerilor, în care 
soluția creării unei întreprinderi mici afiliate unui grup mare poate prezenta atât simplitatea și 
flexibilitatea organizațiilor mici, precum și prestigiul, stabilitatea și garanțiile de piață ale 
grupului mare, într-o combinație virtuoasă și dialectică.

CCI-urile trebuie dezvoltate în ceea ce privește numărul, varietatea tematică și acoperirea 
geografică. Trebuie să subliniem faptul că, mai mari sau mai mici, CCI-urile ar trebui să fie 
întotdeauna parteneriate puternic integrate, reunind universități, centre de cercetare, 
întreprinderi, inclusiv IMM-uri și alți actori din domeniul inovării în contextul provocărilor 
societale specifice.

Comisia a identificat deja pentru perioada 2014-2020 șase domenii tematice în care înființarea 
unui nou CCI ar avea cel mai însemnat potențial de valoare adăugată pentru activitățile 
existente și care ar stimula cu adevărat inovarea:

• Producția cu valoare adăugată
• „Food4future” - lanț de aprovizionare durabilă de la resurse la consumatori
• Inovare pentru un stil de viață sănătos și îmbătrânire activă
• Materii prime - explorare, extracție, prelucrare, reciclare și substituție durabilă
• Societăți sigure și inteligente
• Mobilitate urbană

Considerăm că este prematur să aprobăm și să închidem această listă și că ar trebui dezvoltată 
în continuare o abordare ascendentă în alte domenii ce ar putea constitui, de asemenea, 
obiectul solicitărilor ce merită a fi examinate, cum este cazul utilizării durabile a mărilor, al 
CCI-ului pentru apă și marin. Lista nu este încă încheiată, nici decizia privind numărul, 
mărimea sau perioada de timp pentru lansarea noului CCI. EIT va avea autonomie privind 
organizarea, în conformitate cu regulamentul, a noului proces de selecție a viitorului CCI, 
într-o manieră deschisă, transparentă și competitivă, luând în considerare prioritățile definite 
în Orizont 2020.

Consiliul de conducere al EIT ar trebui să dețină autonomia de a organiza, în mod public și 
transparent, în conformitate cu procedura definită în Regulamentul EIT, procesul de selecție a 
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viitorului CCI, pe baza temelor generale, ce se încadrează în contextul marilor provocări 
societale. Solicitările pentru candidatură ar trebui să fie mai deschise și să nu stabilească în 
avans trei domenii de activitate în fiecare etapă, astfel cum a fost sugerat de către Comisie. Ar 
putea fi mai multe sau mai puține.

O abordare mai flexibilă privind mărimea (și necesitățile de finanțare) ale CCI-urilor pot 
conduce la o soluție potrivit căreia mai mult de trei noi CCI-uri pot fi prevăzute pentru cea de-
a doua și/sau cea de-a treia etapă.
În orice caz, consiliul de conducere va menține instituțiile UE, și anume Parlamentul, pe 
deplin informate în legătură cu acest proces și va lua în considerare opiniile acestora cu 
privire la subiect.

Relațiile economice pe termen lung cu CCI-urile

În prima etapă a vieții CCI-urilor, EIT oferă până la 25% din bugetul CCI-urilor. 
Randamentul investițiilor EIT în CCI-uri poate fi evaluat în termeni de beneficii pentru 
societate și pentru economie, cum ar fi oportunitățile de angajare mai bune, crearea de noi 
întreprinderi și noi locuri de muncă, de noi produse și servicii.

De-a lungul timpului, valorificând oportunitățile de piață sau pe cele societale, CCI-urile pot 
deveni independente în raport cu finanțarea EIT, în cazul în care proiectul inițial atinge scopul 
firesc. Dar poate că acest lucru nu înseamnă că EIT ar trebui să sisteze relația sa economică cu 
acel CCI sau cu instituția sau compania care va deveni în momentul încheierii programului de 
7 sau 15 ani. EIT ar trebui să se considere un partener pe termen lung al proiectului a cărui 
creare a sprijinit-o și, de asemenea, un beneficiar al veniturilor pe care acesta le poate genera, 
nu numai cele care rezultă din exploatarea directă și indirectă a rezultatelor PI.

Menținerea acestui parteneriat ar putea fi de importanță strategică din punct de vedere 
tehnologic, dar și din punct de vedere economic. Aceste venituri ar constitui un sprijin pentru 
bugetul EIT în ceea ce privește finanțarea noilor CCI-uri sau ar sprijini dezvoltarea altor 
proiecte educaționale.


