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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: [...].



PR\903210PT.doc 3/46 PE489.664v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU..................5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................42



PE489.664v01-00 4/46 PR\903210PT.doc

PT



PR\903210PT.doc 5/46 PE489.664v01-00

PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 294/2008, que estabelece o Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0817),

– 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 (C7-0467/2011),

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

– 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 os 
pareceres da Comissão da Cultura e da Educação e da Comissão dos Assuntos Jurídicos 
(A7-0000/2012),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

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

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) As regras relativas à gestão dos direitos 
de propriedade intelectual são definidas nas 
regras de participação.

(4) As regras relativas à gestão dos direitos 
de propriedade intelectual são definidas nas 
regras de participação. Adicionalmente, 
enquanto principais institutos europeus 
para a inovação, o EIT e as Comunidades 
de Conhecimento e Inovação (a seguir 
designadas «CCI») deverão procurar 
desenvolver práticas inovadoras para a 
gestão de direitos de propriedade 
intelectual.

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O EIT deve procurar colaborar 
mais estreitamente com pequenas e 
médias empresas (PME), a fim de 
assegurar a sua participação ativa nas 
atividades das CCI. Adicionalmente, as 
empresas públicas e as autoridades locais, 
bem como as organizações sem fins 
lucrativos, devem ser envolvidas nas CCI, 
conforme se revelar adequado.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) O EIT deve promover abordagens 
multidisciplinares à inovação, incluindo o 
desenvolvimento de soluções não 
tecnológicas, abordagens organizativas, 
novos modelos empresariais, inovação de 
sistemas e inovações no setor público, 
como um complemento necessário a 
atividades de inovação centradas na 
tecnologia.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 6-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(6-C) Sendo as empresas sociais muito 
inovadoras por natureza através dos bens 
ou serviços que oferecem, a sua 
organização ou os métodos de produção a 
que recorrem, a promoção de atividades 
de empreendedorismo social deve fazer 
parte das atividades do EIT e das CCI.

Or. en

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O alcance da contribuição do EIT para 
as CCI deve ser definido, devendo ser 
clarificadas as origens dos recursos 
financeiros das CCI. Em particular, o 
financiamento da UE deve produzir um 
efeito de alavanca para outras fontes de 
financiamento público, devendo o nível do 
referido efeito ser definido claramente.

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A composição dos órgãos do EIT deve 
ser simplificada. O funcionamento do 
Conselho Diretivo do EIT deverá ser 
racionalizado, devendo as funções e tarefas 
respetivas do Conselho Diretivo e do 
Diretor ser objeto de uma maior 
clarificação.

(8) A composição dos órgãos do EIT deve 
ser simplificada e refletir as três 
dimensões do triângulo do conhecimento. 
O funcionamento do Conselho Diretivo do 
EIT deverá ser racionalizado, devendo as 
funções e tarefas respetivas do Conselho 
Diretivo e do Diretor ser objeto de uma 
maior clarificação.
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Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) As novas CCI devem ser lançadas e 
selecionadas através de um processo 
aberto, transparente e competitivo.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O EIT deve designar tantas CCI 
quantas forem possíveis em termos 
financeiros, desde que o seu alcance seja 
abrangido pelo âmbito dos objetivos da 
iniciativa Horizonte 2020, satisfaçam as 
condições mínimas de criação e consigam 
demonstrar um desempenho em 
conformidade com os critérios de seleção 
definidos.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O EIT deve designar CCI cujo 
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alcance seja abrangido pelos objetivos 
específicos dos pilares «desafios societais» 
e/ou «liderança em tecnologias industriais 
essenciais» da iniciativa Horizonte 2020 
ou que constituam uma interface entre 
esses objetivos. Adicionalmente, no 
processo de designação das CCI, o EIT 
deve considerar que nem todas as CCI 
têm as mesmas necessidades financeiras, 
sendo que algumas exigem mais capital 
intensivo do que outras.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A cooperação sobre a organização do 
acompanhamento e das avaliações das CCI 
entre a Comissão e o EIT é indispensável 
para assegurar a coerência com o sistema 
geral de acompanhamento e avaliação à 
escala da UE.

(11) A cooperação sobre a organização do 
acompanhamento e das avaliações das CCI 
entre a Comissão e o EIT é indispensável 
para assegurar a coerência com o sistema 
geral de acompanhamento e avaliação à 
escala da UE. Em particular, os princípios 
para o acompanhamento das CCI e o EIT 
devem ser esclarecidos.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A fim de assegurar uma ampla 
participação nas CCI de organizações de 
diferentes Estados-Membros, as 
organizações parceiras devem estar 
estabelecidas em pelo menos três 
Estados-Membros diferentes.
Adicionalmente, o EIT e as CCI devem 
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procurar desenvolver atividades de 
divulgação e devem criar ligações com 
instituições, centros de excelência e 
outros parceiros com um desempenho 
mais moderado, de modo que também 
estes possam colaborar e participar nas 
suas atividades.

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) O EIT deve adotar os critérios e 
processos para o financiamento, 
monitorização e avaliação das atividades 
das CCI antes de lançar o processo de 
seleção destas CCI. Em particular, deve 
ser criado um mecanismo de exame 
competitivo para a dotação da 
contribuição financeira anual às CCI.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O programa de trabalho trienal do EIT 
deve ter em conta o parecer da Comissão 
sobre os objetivos específicos do EIT, tal 
como definido na iniciativa Horizonte 
2020, e a sua complementaridade com as 
políticas e os instrumentos da União 
Europeia.

(15) O programa de trabalho trienal do EIT 
deve ter em conta o parecer da Comissão, 
do Parlamento Europeu e do Conselho; 
deve também ser criado um diálogo anual 
entre o EIT e o Parlamento Europeu.

Or. en
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Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) A Comissão e o EIT deverão reforçar 
os seus papéis no controlo da aplicação de 
aspetos específicos das atividades do EIT e 
das CCI.

Or. en

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

-a) O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:
«"inovação", o processo, incluindo os 
seus resultados, que combina diferentes 
tipos de conhecimento, capacidades e 
competências, através das quais ideias 
novas respondem à procura societal ou 
económica e geram novos produtos, 
serviços, processos ou modelos 
empresariais e organizativos que 
contribuem com valor para a sociedade;»

Or. en

Justificação

Para integrar plenamente o EIT como um instrumento para a execução da iniciativa 
Horizonte 2020 é importante sublinhar a ligação entre o papel das CCI e os objetivos 
específicos da iniciativa Horizonte 2020.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
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Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-a-A) O nº 2 passa a ter a seguinte 
redação:
«"Comunidades de Conhecimento e 
Inovação" (CCI), parcerias autónomas de 
instituições de ensino superior, de 
institutos de investigação, de empresas e 
de outras partes interessadas no processo 
de inovação sob a forma de redes 
estratégicas, independentemente do seu 
formato jurídico preciso, baseadas no 
planeamento da inovação a médio e longo 
prazo por forma a fazer face aos desafios 
do EIT e contribuir para alcançar os 
objetivos definidos ao abrigo da iniciativa 
Horizonte 2020;»

Or. en

Justificação

Para integrar plenamente o EIT como um instrumento para a execução da iniciativa 
Horizonte 2020 é importante sublinhar a ligação entre o papel das CCI e os objetivos 
específicos da iniciativa Horizonte 2020.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

a-A) O nº 5 passa a ter a seguinte 
redação:
«"Organização parceira", qualquer 
organização membro de uma CCI; pode 
tratar-se, nomeadamente, de instituições 
de ensino superior, institutos de 
investigação, empresas públicas ou 
privadas, instituições financeiras, 
autoridades regionais e locais, fundações 
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e organizações sem fins lucrativos;»

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

b-A) O nº 9 passa a ter a seguinte 
redação:
«"Programa Estratégico de Inovação" 
(PEI), um documento de orientação que 
descreve a estratégia a longo prazo do 
EIT para iniciativas futuras, incluindo 
um resumo de atividades de ensino 
superior, de investigação e de inovação 
projetadas para um período de sete anos.»

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 2 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Fórum das partes interessadas», uma 
reunião aberta aos representantes de 
autoridades nacionais e regionais, de 
interesses organizados e personalidades de 
empresas, do ensino superior e da 
investigação, organizações de clusters, 
assim como outras partes interessadas de 
todo o triângulo do conhecimento».

10. «Fórum das partes interessadas», uma 
plataforma aberta aos representantes de 
autoridades nacionais e regionais, de 
interesses organizados e personalidades de 
empresas, do ensino superior, da 
investigação, organizações de clusters, 
organizações da sociedade civil, assim 
como outras partes interessadas de todo o 
triângulo do conhecimento».

Or. en
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Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

O EIT tem por missão contribuir para o 
crescimento económico sustentável e para 
a competitividade na Europa, reforçando as 
capacidades de inovação dos 
Estados-Membros e da União. Para tal, 
deve promover e integrar atividades de 
ensino superior, de investigação e de 
inovação segundo os padrões mais 
exigentes.

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

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

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

Or. en

Justificação

A missão do EIT deve ser a de reforçar as três dimensões do triângulo do conhecimento. A 
promoção do empreendedorismo deve ser tornada mais explícita, na medida em que é um 
aspeto importante da dimensão empresarial/da inovação do triângulo e uma das principais 
funções do EIT.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 924/2008
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 4.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. A Comissão nomeará observadores 
representantes das três dimensões do 
triângulo do conhecimento para 
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participar nas reuniões do Conselho 
Diretivo.»

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A alínea a) é suprimida, a) A alínea a) passa a ter a seguinte 
redação:
«a) identifica as suas principais 
prioridades e atividades para cumprir os 
seus objetivos gerais e específicos.»

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A alínea b) passa a ter a seguinte 
redação:
«b) consciencializa potenciais 
organizações parceiras, especialmente 
PME e centros de excelência emergentes 
em regiões da UE com um desempenho 
mais moderado, a fim de incentivar e 
facilitar a participação destas nas suas 
atividades;»

Or. en
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Justificação

Para os centros de excelência de regiões da UE com um desempenho mais moderado é mais 
difícil participar nas CCI em comparação com os de regiões mais desenvolvidas. O EIT deve 
desenvolver atividades de divulgação, a fim de aumentar as suas oportunidades de 
participação em atividades do EIT e, em particular, nas CCI. Da mesma forma, é importante 
dar às PME a oportunidade de participar plenamente nas CCI.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4– alínea a-C) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) É aditado o seguinte ponto:
-«f-A) avalia práticas em matéria de 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
no panorama da inovação da UE e o seu 
impacto na capacidade de inovação da 
UE, em particular o impacto económico 
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sobre as PME; desenvolve e fornece 
orientações sobre modelos inovadores de 
DPI que promovam a difusão e a 
transferência de conhecimentos, ambas 
no contexto das CCI e de modo mais 
generalizado na UE;»

Or. en

Justificação

Enquanto principal instituto europeu para a inovação, o EIT deve desempenhar um papel no 
desenvolvimento e na promoção de práticas inovadoras. Por exemplo, o EIT deve ser um 
«laboratório» de apoio ao desenvolvimento de DPI inovadores que sejam adaptados aos 
intervenientes europeus e que possam responder às necessidades e aos interesses de 
diferentes setores e atores na Europa.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea a-D) (nova)
Regulamento CE/294/2008
Artigo 5 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

a-D) A alínea g) passa a ter a seguinte 
redação:
«g) desenvolve as suas capacidades e 
conhecimentos no sentido de se tornar um 
organismo de craveira mundial para a 
excelência no ensino superior, na 
investigação, na inovação e no 
empreendedorismo;»

Or. en

Justificação

Para alcançar o seu objetivo de se tornar um organismo de craveira mundial para a 
excelência, o EIT deve continuar a desenvolver as suas próprias capacidades e 
conhecimentos.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a-E) (nova)
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Regulamento n.º 294/2008
Artigo 5 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-E) É aditado o seguinte ponto:
«g-A) promover abordagens 
multidisciplinares à inovação, em 
particular, a integração de soluções não 
tecnológicas, abordagens organizativas, 
novos modelos empresariais, inovação de 
sistemas e inovações no setor público;»

Or. en

Justificação

As atividades do EIT não devem ser exclusivamente orientadas no sentido de apoiar o 
fornecimento de soluções tecnológicas e de inovação ao mercado.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 5.º – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) convoca, pelo menos uma vez por ano, o
Fórum das partes interessadas para dar 
conta das atividades do EIT, das suas 
experiências, boas práticas e da
contribuição para as políticas e objetivos 
da União em matéria de inovação, de 
investigação e de educação. As partes 
interessadas devem ser convidadas a 
expressar os seus pontos de vista.

j) convoca, pelo menos uma vez por ano, 
um Fórum das partes interessadas para 
partilhar e debater com partes 
interessadas as atividades do EIT, as suas 
experiências, boas práticas e a contribuição 
para as políticas e objetivos da União em 
matéria de inovação, de investigação e de 
educação.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

5-A) É aditado um ponto com a seguinte 
redação:
«d-A) Criação de um repositório que 
documente a relação entre invenções e 
patentes detidas pelas CCI e a 
identificação dos seus proprietários.»

Or. en

Justificação

Este repositório permitiria documentar o ambiente tecnológico do ponto de vista das patentes 
e permitiria que os novos atores que desejassem colaborar nas áreas de investigação e 
inovação das CCI tivessem uma imagem mais clara e avaliassem as suas oportunidades.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

5-B) No artigo 6.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. As CCI gozam de autonomia geral 
substancial para definir a sua 
organização e composição internas. Em 
especial, as CCI:
a) criam um conselho diretivo cuja 
composição respeite o equilíbrio entre 
representantes dos setores da educação 
superior, investigação e empresarial;
b) estão abertas a novos membros, em 
especial, as PME que possam trazer um 
valor acrescentado à parceria;
c) funcionam de uma forma aberta e 
transparente e em conformidade com os 
códigos de governação de boas práticas»

Or. en
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Justificação

As CCI têm uma grande autonomia mas é necessário esclarecer as características mínimas, 
os princípios gerais e as funções que elas devem ter.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C) É aditado o seguinte número:
«2-A. As CCI definem os seus métodos de 
trabalho e a sua agenda específica. Em 
especial, as CCI:
a) criam planos empresariais anuais de 
atividades com objetivos específicos, 
marcos importantes e indicadores 
essenciais de desempenho;
b) desenvolvem estratégias a fim de 
conseguir sustentabilidade financeira 
conducente a uma redução gradual do 
financiamento da UE;
c) desenvolvem atividades de divulgação, 
em particular, com instituições 
emergentes e centros de excelência em 
regiões da UE com um desempenho mais 
moderado;
d) convocam um fórum das partes 
interessadas uma vez por ano para 
informar e consultar as partes 
interessadas pertinentes;»

Or. en

Justificação

As CCI têm uma grande autonomia mas é necessário esclarecer as características mínimas, 
os princípios gerais e as funções que elas devem ter.
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Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Regulamento CE/294/2008
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O EIT deve lançar a seleção e a 
designação de CCI em função dos 
domínios prioritários e do calendário 
definidos no PEI.

1-A. O EIT deve lançar a seleção de CCI e 
designar o número de CCI 
financeiramente viáveis, com base na sua 
qualidade e com a condição de que 
cumpram os critérios mínimos de seleção 
e concessão.

Or. en

Justificação

O objeto e o número de CCI a serem criadas durante o período de 2014 a 2020 não deve ser 
predefinido. Em contrapartida, O relator propõe mandatar o EIT com a criação do número 
de CCI financeiramente viáveis, com a condição de que os critérios de seleção e qualidade 
sejam cumpridos e se encontrem em linha com as prioridades da iniciativa Horizonte 2020 ao 
abrigo dos pilares «desafios societais» e «liderança em tecnologias industriais e 
facilitadoras».

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É inserido o seguinte número:
«1-B. Os critérios mínimos de seleção 
para formar uma CCI são:
a) A participação de, pelo menos, três 
organizações parceiras estabelecidas em, 
pelo menos, três Estados-Membros 
diferentes. Todas estas organizações 
parceiras devem ser independentes entre 
si na aceção do artigo 7.º das normas de 
participação»;
b) Contribuição da CCI para alcançar os 
objetivos específicos ao abrigo dos 
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«desafios societais» e da «liderança em 
tecnologias industriais e facilitadoras» 
definida na iniciativa Horizonte 2020;
c) Pelo menos dois terços das 
organizações parceiras que formam as 
CCI devem estar estabelecidas nos 
Estados-Membros.
d) As CCI devem incluir, pelo menos, uma 
instituição de ensino superior, uma 
empresa privada e uma PME.»

Or. en

(Vide artigo 1.º, ponto 6, alíneas c) e d) do regulamento de alteração.)

Justificação

Por razões de clareza, os critérios mínimos para formar uma CCI foram agregados num 
artigo e complementados com critérios novos: o alinhamento com a iniciativa Horizonte 2020 
e o envolvimento de PME.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a-B) No n.º 2, a parte introdutória passa a 
ter a seguinte redação:
«2. Os critérios de concessão para a 
designação de uma CCI devem incluir, no 
mínimo:»

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-C) (nova)
Regulamento CE/294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – alínea -a) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-C) No n.º 2, é inserida a seguinte 
alínea:
«-a) Capacidade da parceria para 
contribuir para alcançar os objetivos 
específicos ao abrigo das prioridades 
«desafios societais» e/ou «liderança em 
tecnologias industriais e facilitadoras», tal 
como definidas na iniciativa Horizonte 
2020»

Or. en

Justificação

As CCI devem estar alinhadas com as prioridades temáticas da iniciativa Horizonte 2020 e 
demonstrar este aspeto como parte do processo de avaliação.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-C) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) No n.º 2, é inserida a seguinte 
alínea:
«a-A) A abordagem multidisciplinar à 
inovação, como a integração de soluções 
não tecnológicas, abordagens 
organizativas, novos modelos 
empresariais, inovação de sistemas e/ou 
inovações no setor público;»

Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-D) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

a-D) A alínea b) do n.º 2 é suprimida;

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-E) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

a-E) A alínea d) do n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«d) Equilíbrio de participação na parceria 
de organizações ativas no triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino 
superior, a investigação e a inovação»

Or. en

Justificação

Os princípios de abertura, transparência e equilíbrio de interesses devem encontrar-se no 
âmago dos princípios de governação das CCI e do EIT.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-F) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-F) No n.º 2, é inserida a seguinte 
alínea:
«d-A) Demonstração de abertura e 
transparência da sua governação e a sua 
estratégia para atrair novos 
participantes;»
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Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-G) (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-G) No n.º 2, é inserida a seguinte 
alínea:
«f-A) Medidas para apoiar o envolvimento 
e a cooperação com atores 
socioeconómicos, incluindo autoridades 
públicas, empresas do setor público e 
organizações sem fins lucrativos, quando 
adequado;»

Or. en

Justificação

A cooperação com CCI não deve ser limitada ao setor privado, devendo ser possível com 
qualquer tipo de organização envolvida no processo de inovação numa área específica.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a-H) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 2 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

a-H) No n.º 2, a alínea g) passa a ter a 
seguinte redação:
«g) Disponibilidade para interagir com 
outras organizações e redes fora da CCI 
com o objetivo de partilhar boas práticas e 
fatores de excelência, incluindo com 
regiões com um desempenho mais 
moderado.»

Or. en
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Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«3. A condição mínima para formar uma 
CCI é a participação de pelo menos três 
organizações parceiras estabelecidas em 
pelo menos três Estados-Membros 
diferentes. Todas estas organizações 
parceiras devem ser independentes entre 
si na aceção do artigo 7.º  das regras de 
participação».

Suprimido

Or. en

(Vide alteração referente ao artigo 7.º, n.º 1-B)

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 6 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

(Vide alteração referente ao artigo 7.º, n.º 1-B)

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
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Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 7.º-A:
Fontes e princípios de financiamento
1. O EIT é financiado através de uma 
contribuição do orçamento geral da 
União Europeia no âmbito do 
enquadramento financeiro previsto no 
artigo 19.º e de outras fontes públicas e 
privadas.
2. AS CCI são financiadas, em especial, a 
partir das seguintes fontes:
a) contribuições de organizações 
parceiras, que constituem uma fonte 
importante de financiamento;
b) contribuições oficiais ou voluntárias 
dos Estados-Membros, de países terceiros 
ou de entidades públicas nacionais;
c) contribuições de instituições ou 
organismos internacionais;
d) receitas geradas pelas atividades 
próprias das CCI e royalties geradas por 
DPI;
e) dotações de capital do EIT, incluindo 
as geridas pela Fundação EIT;
f) legados, donativos e contribuições de 
particulares, instituições, fundações ou 
outras entidades nacionais;
g) contribuição do EIT;
h) instrumentos financeiros, incluindo os 
financiados a partir do orçamento geral 
da União Europeia.
Estas contribuições podem ser em espécie.
3. As modalidades de acesso ao 
financiamento do EIT são definidas nas 
regras financeiras do EIT a que se refere 
o n.º 1 do artigo 21.º.
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4. A contribuição do EIT para as CCI:
a) pode abranger até 100% do total de 
custos elegíveis das atividades de valor 
acrescentado das CCI.
b) não excede 25% do orçamento anual 
das CCI, calculado numa média trienal.
5. O EIT cria um mecanismo de exame 
competitivo para a dotação de uma 
quota-parte substancial da sua 
contribuição financeira anual para as 
CCI. O mecanismo de exame competitivo 
inclui a avaliação da qualidade e do 
potencial dos projetos propostos nos 
planos empresariais anuais das CCI e do 
desempenho de anos anteriores, tal como 
resulta do acompanhamento contínuo 
referido no artigo 7.º-A;
6. As CCI ou as suas organizações 
parceiras podem solicitar assistência da 
União, designadamente no quadro de 
programas e fundos da União, de acordo 
com as regras que lhes digam respeito e 
em condições de igualdade com outros 
pedidos. Nesse caso, esta assistência não é 
atribuída a atividades já financiadas 
através do orçamento geral da União 
Europeia. A contribuição financeira de 
outros fundos e programas da União não 
excede 25% do orçamento anual das CCI, 
calculado numa média trienal.»

Or. en

(O artigo 14.º do Regulamento é transferido para o artigo 7.º-A)

Justificação

Por razões de clareza, as fontes de financiamento (artigo 14.º) e os princípios de 
financiamento foram consolidados num único artigo e alterados a fim de incluir os princípios 
do efeito de alavanca das CCI (no máximo, 25% de contribuição do EIT e, no máximo, 50% 
de contribuição total de fundos da UE), bem como o mecanismo de exame competitivo para 
as dotações anuais das CCI.
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Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Princípios para a avaliação e 
acompanhamento das CCI

Princípios para o acompanhamento e 
avaliação das CCI

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

«1. O EIT organiza, com base em 
indicadores essenciais de desempenho e em 
cooperação com a Comissão, o 
acompanhamento permanente e as 
avaliações externas trienais da realização, 
dos resultados e do impacto de cada CCI.

O acompanhamento contínuo inclui:
a) A contribuição das CCI para alcançar 
os objetivos específicos da iniciativa 
Horizonte 2020;
b) O desempenho geral das CCI, baseado 
num conjunto de indicadores-chave 
comuns das CCI;
c) O desempenho específico de cada CCI 
com base nos objetivos e nos indicadores 
essenciais de desempenho, tal como 
estabelecidos nos planos de atividades de 
cada CCI.»

Or. en
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Justificação

O acompanhamento das CCI deve ser definido com mais clareza.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-A – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O desempenho das CCI medido 
através do acompanhamento contínuo 
serve de base para o mecanismo de exame 
competitivo para a dotação da 
contribuição financeira anual do EIT 
para as CCI, tal como definido no artigo 
7.º-A (n.º 4-A).

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-A – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O desempenho das CCI medido 
através do acompanhamento contínuo 
serve de base para o mecanismo de exame 
competitivo de definição da contribuição 
financeira anual do EIT para as CCI. 
Para o desenvolvimento do sistema de 
acompanhamento por parte do EIT e da 
Comissão deve considerar-se a lista 
preliminar de indicadores fornecida no 
Anexo II.

Or. en
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Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7-B – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Uma CCI pode continuar a funcionar sem o financiamento da UE. Deve delimitar-se 
temporalmente o financiamento da CCI e não a vida útil da própria CCI.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7.º-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A duração inicial do financiamento do 
EIT de uma CCI é de três anos. 

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 7.º-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Conselho Diretivo pode decidir 
prolongar o período de atividade de uma 
CCI para além do inicialmente previsto se 

2. Em função dos resultados do 
acompanhamento contínuo e das 
avaliações periódicas definidas no artigo 
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considerar que esta é a forma mais 
adequada de concretizar o objetivos do 
EIT.

7.º-A, o Conselho Diretivo pode decidir, a 
cada três anos, prolongar o financiamento 
do funcionamento de uma CCI se esta 
provar que concretiza os seus objetivos e 
os do EIT.

Or. en

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

9-A) O artigo 13.º, n.º 2, passa a ter a 
seguinte redação:
«2. O EIT torna públicos o seu 
regulamento interno, o seu regime 
financeiro referido no n.º 1 do artigo 21.º 
e os critérios de seleção pormenorizados 
das CCI referidos no artigo 7.º antes dos 
convites à apresentação de propostas para 
a seleção das CCI.

Or. en

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

9-B) O artigo 13.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:
«3. O EIT torna públicos, sem demora, o 
seu programa estratégico de inovação, o 
programa de trabalho trienal progressivo 
e o relatório anual de atividades referidos 
no artigo 15.º, bem como os resultados do 
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acompanhamento e da avaliação do EIT e 
das CCI;»

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 10 – parte introdutória
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 14

Texto da Comissão Alteração

(10) O número 2 do artigo 14.º é
substituído pelo seguinte:

(10) É suprimido o artigo 14.º.

Or. en

(Vide artigo 7º-A novo)

Justificação

Por razões de clareza, as fontes de financiamento (artigo 14.º) e os princípios de 
financiamento foram consolidados num único artigo (artigo 7.º-A).

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 294/2008

Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. AS CCI são financiadas, em especial, a 
partir das seguintes fontes:

Suprimido

a) contribuições de organizações 
parceiras, que constituem uma fonte 
importante de financiamento;
b) contribuições oficiais ou voluntárias 
dos Estados-Membros, de países terceiros 
ou de entidades públicas nacionais;
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c) contribuições de instituições ou 
organismos internacionais;
d) receitas geradas pelas atividades 
próprias das CCI e royalties geradas por 
direitos de propriedade intelectual;
e) dotações de capital do EIT, incluindo 
as geridas pela Fundação EIT;
f) legados, donativos e contribuições de 
particulares, instituições, fundações ou 
outras entidades nacionais;
g) contribuição do EIT;
h) instrumentos financeiros, incluindo os 
financiados a partir do orçamento geral 
da União Europeia.
Estas contribuições podem ser em espécie.

Or. en

(Vide artigo 7.º-A)

Justificação

Por razões de clareza, as fontes de financiamento (artigo 14.º) e os princípios de 
financiamento foram consolidados num único artigo (artigo 7.º-A).

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A contribuição do EIT pode abranger 
até 100% do total de custos elegíveis das 
atividades de valor acrescentado das CCI.

Suprimido

Or. en

(Vide artigo 7º-A)

Justificação

Por razões de clareza, as fontes de financiamento (artigo 14.º) e os princípios de 
financiamento foram consolidados num único artigo (artigo 7.º-A).
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Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 15, alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Um programa de trabalho trienal 
progressivo que inclua uma declaração das 
principais prioridades e iniciativas 
previstas pelo EIT e pelas CCI, juntamente 
com uma estimativa das necessidades e das 
fontes de financiamento, e a intenção de 
continuar ou de não financiar cada CCI. 
Deve igualmente incluir indicadores 
adequados para a monitorização das 
atividades das CCI e do EIT. O programa 
preliminar de trabalho trienal progressivo 
deve ser apresentado pelo EIT à Comissão, 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho até 
31 de dezembro de cada ano n-2. A 
Comissão, o Parlamento Europeu e o 
Conselho emitem um parecer no prazo de 
três meses. O EIT deve tomar devidamente 
em conta os pareceres emitidos e, em caso 
de desacordo, justificar a sua posição. O 
programa de trabalho definitivo é 
transmitido pelo EIT ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, para conhecimento;

Or. en

Justificação

Os decisores devem poder supervisionar mais a adoção dos programas de trabalho trienais. 
De acordo com a fase inicial do EIT, em que o projeto do primeiro programa de trabalho 
trienal foi submetido à apreciação do Parlamento, do Conselho e da Comissão, os programas 
de trabalho futuros do EIT devem ser sujeitos a um procedimento de exame por parte do 
Parlamento e do Conselho.
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Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 15, alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Um relatório anual de atividades, até 30 
de junho de cada ano. O relatório deve 
especificar as atividades desenvolvidas 
pelo EIT e pelas CCI no ano civil anterior e 
avaliar os seus resultados relativamente aos 
objetivos, aos indicadores e calendário 
fixados, aos riscos associados às atividades 
realizadas, à utilização dos recursos e ao 
funcionamento geral do EIT.

b) Um relatório anual de atividades, até 30 
de junho de cada ano. O relatório deve 
especificar as atividades desenvolvidas 
pelo EIT e pelas CCI no ano civil anterior e 
avaliar os seus resultados relativamente aos 
objetivos, aos indicadores e calendário 
fixados, aos riscos associados às atividades 
realizadas, à utilização dos recursos e ao 
funcionamento geral do EIT. Todos os 
anos, o diretor do EIT apresenta o 
relatório anual às comissões competentes 
do Parlamento Europeu.

Or. en

Justificação

O relator propõe a instituição de um diálogo regular com o EIT e o Parlamento Europeu 
aquando da publicação do seu relatório anual.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 16 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13. b-A) É aditado o seguinte número:
«2-B. A avaliação contempla aspetos 
relacionados com a promoção do 
envolvimento de participantes de regiões 
com um desempenho mais moderado e a 
participação de PME. Adicionalmente, a 
avaliação considera a contribuição do 
EIT para as prioridades da Estratégia 
Europa 2020 e as suas iniciativas 
emblemáticas.»
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Or. en

Justificação

A avaliação do EIT deve ser mais abrangente. De facto, deve observar os objetivos gerais da 
estratégia da União a longo prazo e não apenas os seus.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O n.º 1 do artigo 17.º passa a ter a 
seguinte redação:
1. Até 30 de junho de 2011, o mais tardar, 
e de sete em sete anos a partir dessa data, 
o EIT elabora um projeto de PEI para 
sete anos e apresenta-o à Comissão e 
disponibiliza-o ao público.

Or. en

Justificação

xxx.

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14-A-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(14-A-A) O n.º 2 do artigo 17.º passa a ter 
a seguinte redação:
2. O PEI deve definir a estratégia a longo 
prazo do EIT no panorama da inovação 
da UE e incluir uma avaliação do seu 
impacto e da sua capacidade para 
produzir valor acrescentado em termos de 
inovação para a União. O PEI deve ter em 
conta os resultados do acompanhamento e 
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da avaliação do EIT a que se refere o 
artigo 16.º

Or. en

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(14-A) O n.º 4 do artigo 17.º passa a ter a 
seguinte redação:
«A Comissão considera e integra os 
aspetos relevantes do PEI na futura 
proposta para um quadro estratégico 
comum para investigação e inovação para 
o período seguinte de programação».

Or. en

Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O valor final deve ser inserido após a conclusão das negociações do QFP.

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 20-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) É aditado o seguinte Anexo:
«Anexo I-A
Lista não exaustiva de indicadores gerais 
de desempenho para acompanhar as CCI
Entradas:
a) Repartição de contribuições de 
parceiros (em espécie e em dinheiro) para 
o orçamento anual
b) Repartição do orçamento por tipo de 
atividade (investigação, educação, 
inovação, despesas gerais)
Realização e impacto:
a) Número de currículos desenvolvidos e 
alunos formados;
b) Número de projetos de investigação e 
publicações;
c) Número de empresas participantes, 
incluindo a percentagem de PME, 
institutos de investigação e universidades;
e) Número de patentes concedidas por 
euro investido e número de patentes 
transferidas;
g) Número de empresas derivadas 
criadas;
h) Número de atividades de inovação 
realizadas em empresas participantes.»

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Para recuperar das múltiplas crises que está a enfrentar, a Europa deve encontrar formas de 
desenvolver a sua capacidade de inovação, no sentido de apresentar soluções sustentáveis e 
eficientes para os desafios societais, como os identificados na iniciativa Horizonte 2020, mas
também emprego e criação de valor.

No âmbito da Estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego, o Instituto Europeu de 
Tecnologia (EIT) foi criado em 2008 com o objetivo de reforçar a capacidade de inovação da 
Europa. 

Ele representa a primeira tentativa da UE de integrar os três lados do triângulo do 
conhecimento (ensino superior, investigação e inovação). O EIT começou a funcionar em 
2010 com uma contribuição orçamental da UE de 309 milhões de euros entre 2008 e 2013. 

Através das atividades das Comunidades de Conhecimento e Inovação (CCI), o EIT promove 
a interação mais estreita entre universidades, centros de investigação e empresas com o 
objetivo de fechar o fosso entre investigação, educação e atividades de empreendedorismo, 
visando a melhoria da capacidade de inovação da UE. 

Existem três CCI em funcionamento desde 2010 (CCI Clima, Labs TIC EIT e CCI 
InnoEnergy) através de 16 «centros de partilha de locais» em 12 países da UE e contando com 
a participação de mais de 200 parceiros.

A experiência com CCI até à data demonstra um número crescente de participantes (incluindo 
o setor industrial), um bom efeito de alavanca, efeitos de racionalização e realizações já 
tangíveis (estudantes formados, arranques de empresas). 

Proposta pela Comissão 

A Comissão propõe facultar ao EIT um orçamento de aproximadamente 3 mil milhões de 
euros e integrar o âmbito do EIT no Programa Horizonte 2020. O orçamento seria 
disponibilizado em duas dotações: a primeira para financiar a consolidação das CCI existentes 
e criar três novas em 2014; a segunda, após um exame no final de 2017, para continuar 
atividades das CCI criadas e para arrancar mais três. 

As alterações propostas pela Comissão ao Regulamento que estabelece o Instituto Europeu 
de Inovação e Tecnologia clarificaram ainda mais o âmbito das contribuições do EIT para 
as CCI, os critérios para a sua criação e os princípios para a sua avaliação, duração e 
termo. 

O Programa Estratégico de Inovação (a ser adotado num documento separado), que 
acompanha o Regulamento que estabelece o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, 
enuncia, por outro lado, as prioridades do EIT para o período de 2014 a 2020, o programa 
de trabalho e as modalidades do seu funcionamento e de financiamento das CCI.
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Posição do relator

1. Objetivos e orçamento do EIT 

Até à data, o EIT parece ser um instrumento de sucesso e prometedor para realizar atividades 
orientadas para a inovação de uma forma abrangente e simples, envolvendo parceiros do setor 
privado e público e das universidades num processo dinâmico de inovação.

Da mesma forma, em comparação com outras formas de iniciativas de parcerias 
público-privadas, a interligação de investigação e inovação com o componente da educação 
confere ao EIT um valor acrescentado que atualmente outras iniciativas não têm.

Por conseguinte, o relator apoia o aumento gradual do orçamento de 2014 a 2020, tal como 
proposto pela Comissão, e o lançamento de novas CCI.

As novas CCI devem ser criadas em áreas prioritárias da iniciativa Horizonte 2020 e, em 
particular, ao abrigo dos pilares «desafios societais» e «liderança em tecnologias industriais e 
facilitadoras». 

Trata-se de áreas em que a UE necessita de conjugar esforços no sentido de encontrar e 
executar soluções inovadoras e promover iniciativas empreendedoras. 

O relator apoia a proposta de uma avaliação a médio prazo do EIT para apreciar o seu 
desempenho; no entanto, estando integrado na iniciativa Horizonte 2020, não existe nenhum 
motivo específico para que seja sujeito a uma avaliação diferenciada em comparação com 
outras partes do programa Horizonte 2020. 

2. Princípios de seleção das CCI

O relator crê que o objeto e o número de CCI que o EIT deve estabelecer não devem ser 
prescritos.

O faseamento e a prioritização de CCI novas que a Comissão propõe não são suficientemente 
justificados. Outros temas podem ser considerados tão urgentes ou promissores como os 
expostos. 

Em contrapartida, o relator propõe que a seleção de CCI seja sujeita a um procedimento 
aberto, transparente e competitivo. Com base na proposta recebida, o EIT deve designar o 
número de CCI financeiramente viáveis, desde que estas satisfaçam os critérios de seleção e 
qualidade e o seu alcance se enquadre nas prioridades da iniciativa Horizonte 2020. 

Na seleção, o EIT deve também considerar que algumas CCI poderão não ser necessariamente 
de capital tão intensivo como outras. 
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3. Princípios do financiamento das CCI

Mecanismo de exame competitivo

Como já começou a ser feito em 2012 pelo EIT, as CCI devem competir anualmente pelo 
orçamento disponível. Tal garantirá que apenas os projetos mais promissores e de maior valor 
sejam efetivamente financiados, evitando o potencial efeito de facilidade que uma dotação 
predeterminada poderia provocar. 

A contribuição anual deve basear-se na avaliação dos planos empresariais, dos objetivos, dos 
resultados registados e do futuro potencial das CCI. 

O relator sugere que os princípios da dotação competitiva sejam incluídos no regulamento. 

Efeito de alavanca

Até à data, o EIT fornecia cerca de 25% do orçamento das CCI, com 75% a serem 
complementados por outros parceiros públicos ou privados (incluindo recursos próprios do 
parceiro, financiamento público de Estados-Membros, fundos de outras iniciativas da UE -
como o FP7 e fundos estruturais - e futuramente a iniciativa Horizonte 2020). 

O relator propõe a inclusão deste princípio no regulamento. 

Adicionalmente, é necessário prevenir a destruição do efeito sinergético do EIT através da 
utilização de fundos da UE demasiado abrangentes para «alavancar» outros fundos da UE. O 
relator propõe a criação de um limite adicional de, no máximo, 25% de fundos da UE a serem 
angariados pelas CCI, além da contribuição do EIT.

Assegurar a sustentabilidade

Finalmente, para assegurar a sustentabilidade do financiamento a longo prazo, a Comissão 
prevê o autofinanciamento de algumas atividades das CCI a médio prazo. Para este fim, o 
desenvolvimento de uma estratégia de financiamento deve fazer claramente parte das funções 
das CCI.

4. Programação, acompanhamento e avaliação

O relator propõe que, no futuro, o PEI seja adotado pelo conselho diretivo e integrado no 
futuro quadro para investigação e inovação (Horizonte 2021-2018). Por outro lado, os 
decisores devem poder supervisionar mais a adoção dos programas de trabalho trienais do 
EIT. 

Na fase inicial do EIT, o projeto do primeiro programa de trabalho trienal foi submetido à 
apreciação do Parlamento, do Conselho e da Comissão. O relator crê que isto deverá voltar a 
acontecer nos próximos programas de trabalho trienais do EIT. 

Adicionalmente, é sugerida a instituição de um diálogo regular com o diretor do EIT e o 
Parlamento Europeu aquando da publicação do relatório anual do EIT. 

O EIT também prevê a criação de um sistema de acompanhamento focado nos quatro níveis 
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de atividade (o nível Horizonte 2020, o nível EIT, o nível entre CCI, o nível de cada CCI). O 
relator propõe a inclusão destes princípios no regulamento. 

5. Alargamento do conceito de inovação

Mais do que soluções tecnológicas

Hoje, as atividades do EIT são orientadas predominantemente no sentido de apoiar o 
fornecimento de soluções tecnológicas e industriais. Ainda que necessárias, não são, de forma 
alguma, suficientes para fazer face aos desafios que a UE enfrenta. 

O relator acredita que a inovação não tecnológica, organizativa e de sistemas e a inovação do 
setor público carecem da mesma atenção que as soluções tecnológicas. 

Da mesma forma, a promoção do empreendedorismo social deve ser considerada, na medida 
em que as empresas sociais são, por natureza, muito inovadoras, através dos bens ou serviços 
que oferecem ou dos seus modelos organizativos. 

Direitos de propriedade intelectual

Perante o facto de a China estar a tornar-se o primeiro depositário de patentes, a UE deve 
desenvolver uma política «inteligente» de direitos de propriedade intelectual que lhe permita 
construir a sua marca.1

As falhas de mercado relacionadas com os DPI estão a prejudicar especialmente as PME, por 
exemplo, impedindo a participação em intercâmbios de DPI, que em geral acontecem entre 
grandes atores do mercado, e sofrem da valorização judiciária de patentes. 

Enquanto principal instituto europeu para a inovação, o EIT deve desenvolver e promover 
práticas adaptadas ao interveniente europeu comum.

O EIT e as CCI devem ser um «laboratório» de apoio ao desenvolvimento de políticas em 
matéria de DPI diferenciadas que consigam responder às necessidades e aos interesses de 
diferentes setores e atores na Europa, em particular, as PME, as universidades e as autoridades 
públicas. 

6. Governação e participação

Apesar de as CCI serem inovadoras e estruturas semelhantes a empresas com uma 
auto-organização, devem definir-se algumas características mínimas para todas as CCI, a fim 
de garantir a salvaguarda dos princípios de abertura, transparência e equilíbrio de interesses. 
Esta necessidade é tanto mais importante considerando que as CCI são parcialmente 
financiadas pelo orçamento público. 

                                               
1 Em 2010, o rácio de pedidos de patente nacionais em relação ao volume de patentes total foi de 15,1% na 
Europa (em estagnação), 53,6% nos E.U.A. (em diminuição), 82,1% no Japão (em estagnação) e 72,7% na China 
(em subida acentuada). 
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Em particular, a estrutura das CCI deve permitir-lhes evoluir e evitar efeitos de lock-in ou de 
fechamento. Deve ser possível que novos parceiros integrem a CCI e participem nas 
atividades, ao mesmo tempo que as normas em matéria de DPI devem fornecer as mesmas 
oportunidades para todos os intervenientes. 

O alargamento da participação a novos atores e, em particular, o aumento da participação de 
PME devem fazer parte da estratégia do EIT e das CCI. 

As CCI devem também, como previsto para o EIT, criar um fórum das partes interessadas na 
sua área de ação específica, que deve ser convocado uma vez por ano.

O EIT deve também dar oportunidades a regiões da Europa com um desempenho mais 
moderado para que estas beneficiem e participem nos CCI, em particular, as que mais 
precisam de sair da crise através da inovação. 

7. Complementaridades com outros instrumentos da iniciativa Horizonte 2020 

Ainda é necessário esclarecer as complementaridades das CCI com outras atividades 
realizadas ao abrigo da iniciativa Horizonte 2020. 

Existem várias questões em aberto relativamente ao papel específico das CCI no complexo 
panorama da investigação da UE, em particular, relativamente a iniciativas de programação 
conjunta, plataformas tecnológicas europeias, iniciativas tecnológicas conjuntas, ERA-Net, 
mas também relativamente ao “Erasmus para Todos”, alianças de conhecimentos e alianças de 
competências setoriais e às ações Marie Curie. 

O relator crê que a Comissão deve, em particular, realizar uma avaliação abrangente de todos 
os tipos diferentes de parcerias público-privadas estabelecidas ao abrigo dos vários programas 
de investigação e inovação.

O objetivo deve ser o de avaliar os modelos de parceria mais eficazes, identificar 
características essenciais para o sucesso e ainda racionalizar e simplificar o panorama para a 
investigação e a inovação no futuro quadro de financiamento.


