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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 regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 294/2008 de înființare a Institutului European de 
Inovare și Tehnologie
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0817),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0467/2011),

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

– 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, al Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri juridice 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

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

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Normele privind gestionarea drepturilor 
de proprietate intelectuală sunt definite în 
normele de participare. În plus, în calitate 
de institute de inovare europene 
principale, EIT și comunitățile de 
cunoaștere și inovație (denumite în 
continuare CCI-uri) ar trebui să încerce 
să dezvolte practici inovatoare pentru 
gestionarea drepturilor de proprietate 
intelectuală.

Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) EIT ar trebui să încerce să se implice 
mai mult în ceea ce privește 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM) 
pentru a asigura participarea lor activă la 
activitățile CCI. În plus, societățile 
publice și autoritățile locale, precum și 
organizațiile non-profit, ar trebui 
implicate în CCI, după caz.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) EIT ar trebui să promoveze, ca o 
completare necesară la activitățile de 
inovare orientate axate pe tehnologie, 
abordări multidisciplinare în ceea ce 
privește inovarea, inclusiv dezvoltarea de 
soluții non-tehnologice, abordări 
organizaționale, noi modele de afaceri, 
inovarea sistemelor și inovații în sectorul 
public.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Deoarece, prin natura lor, 
întreprinderile sociale au un caracter 
foarte inovator, prin bunurile și serviciile 
pe care le oferă, organizarea acestora sau 
metodele de producție utilizate, 
promovarea activităților sociale de 
antreprenoriat ar trebui să facă parte din 
activitățile EIT și CCI.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Amploarea și conținutul contribuției 
EIT ar trebui definite, iar originile 
resurselor financiare ale CCI-urilor ar 
trebui clarificate. Concret, finanțarea UE 
ar trebui să acționeze ca pârghie pentru 
alte surse de finanțare publice sau private 
și nivelul acestei pârghii ar trebui să fie 
definit în mod clar.

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8). Alcătuirea organismelor EIT ar trebui 
să fie simplificată și ar trebui să reflecte 
cele trei dimensiuni ale triunghiului 
cunoașterii. Funcționarea consiliului de 
conducere al EIT ar trebui să fie 
eficientizată, iar rolurile și sarcinile 
consiliului de conducere și ale directorului 
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ar trebui să fie mai bine clarificate.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Ar trebui lansate și selectate noi CCI-
uri, printr-un proces deschis, transparent 
și competitiv.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) EIT ar trebui să desemneze atâtea 
CCI-uri câte sunt posibile din punct de 
vedere financiar, cu condiția ca domeniul 
lor de aplicare să se încadreze în 
obiectivele programului Orizont 2020, să 
îndeplinească condițiile minime de 
instituire și să poată demonstra realizarea 
acestora în conformitate cu criteriile de 
selecție definite. 

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) EIT ar trebui să desemneze CCI-urile 
al căror domeniu de aplicare se 
încadrează în obiectivele specifice ale 
pilonilor programului Orizont 2020, 
„provocări societale” și/sau „poziția de 
lider în tehnologiile industriale cheie ” 
sau care se află la frontiera dintre 
obiectivele respective. În plus, în cadrul 
procesului de desemnare a CCI-urilor, 
EIT ar trebui să ia în considerare faptul 
că nu toate CCI-urile au aceleași nevoi 
financiare, unele având un capital mai 
mare decât altele.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a se asigura o participare mai 
largă a organizațiilor din diferite state 
membre în cadrul CCI-urilor, organizațiile 

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

partenere ar trebui stabilite în cel puțin trei 
state membre diferite. Mai mult, EIT și 
CCI-urile ar trebui să se străduiască să 
dezvolte activități suplimentare de 
comunicare și să stabilească legături cu 
instituțiile, centrele de excelență și alți 
parteneri proveniți din regiuni mai puțin 
performante, astfel încât să se poată 
implica și participa la activitățile acestora.

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) Criteriile și procedurile de finanțare, 
monitorizare și evaluare a activităților CCI-
urilor ar trebui să fie adoptate de EIT 
înainte de lansarea procesului de selecție a 
CCI-urilor. În special, ar trebui stabilit un 
mecanism concurențial de revizuire 
pentru alocarea contribuției financiare 
anuale către CCI-uri.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Programul de lucru trienal al EIT ar 
trebui să ia în considerare avizul Comisiei, 
al Parlamentului European și al 
Consiliului; de asemenea, ar trebui 
stabilit un dialog anual între EIT și 
Parlamentul European.

Or. en
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Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:
„«inovare» înseamnă procesul, inclusiv 
rezultatele sale, care combină diferite 
tipuri de cunoștințe, competențe și 
capacități, prin care noile idei răspund la 
cererea societală sau economică și 
generează noi produse, servicii, procese 
sau afaceri și modele organizaționale care 
conferă valoare societății;”

Or. en

Justificare

Pentru a încorpora pe deplin EIT ca instrument de punere în aplicare a programului Orizont 
2020, este important să se sublinieze legătura dintre rolul CCI-urilor și obiectivele specifice 
ale Orizont 2020.
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Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera -aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„«Comunitățile de cunoaștere și inovare» 
(CCI) înseamnă un parteneriat autonom 
al instituțiilor de învățământ superior, al 
organizațiilor de cercetare, al societăților 
și al altor părți interesate în procesul de 
inovare, sub forma unei rețele strategice, 
indiferent de forma sa juridică precisă, 
bazată pe o planificare comună pentru 
inovare pe termen mediu și lung, pentru a 
face față provocărilor EIT și pentru a 
contribui la realizarea obiectivelor 
prevăzute în programul Orizont 2020;”

Or. en

Justificare

Pentru a încorpora pe deplin EIT ca instrument de punere în aplicare a programului Orizont 
2020, este important să se sublinieze legătura dintre rolul CCI-urilor și obiectivele specifice 
ale Orizont 2020.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (5) se înlocuiește cu 
următorul text:
„«organizație parteneră» înseamnă orice 
organizație care este membru al unei CCI 
și poate include, în special, instituții de 
învățământ superior, societăți publice sau 
private, instituții financiare, autorități 
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locale și regionale, fundații, organizații 
non-profit;”

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Alineatul (9) se înlocuiește cu 
următorul text:
„«Agendă strategică de inovare» (ASI) 
înseamnă un document de orientare care 
conturează strategia pe termen lung a 
EIT pentru inițiativele viitoare, incluzând 
o imagine de ansamblu a activităților 
planificate în domeniul învățământului 
superior, al cercetării și al inovării, pe o 
perioadă de șapte ani.”

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 2 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en

Justificare

Misiunea EIT ar trebui să consolideze toate cele trei dimensiuni ale triunghiului cunoașterii. 
Întrucât promovarea antreprenoriatului este un aspect important al dimensiunii de 
afaceri/inovare a triunghiului și reprezintă una dintre sarcinile principale ale EIT, ar trebui 
să fie explicată mai clar.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 924/2008
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește 
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cu următorul text:
„(2) Comisia numește observatori 
reprezentând cele trei dimensiuni ale 
triunghiului cunoașterii pentru a 
participa la ședințele consiliului de 
conducere.”

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Litera (a) se elimină. (a) Litera (a) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(a) identificarea priorităților și a 
activităților sale principale pentru a-și 
îndeplini obiectivele specifice.”

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Litera (b) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(b) creșterea gradului de conștientizare 
în rândul potențialelor organizații 
partenere, în special al IMM-urilor și al 
centrelor de excelență emergente din 
regiunile mai puțin performante ale UE, 
pentru a încuraja și a facilita participarea 
acestora la activitățile sale;”
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Or. en

Justificare

Comparativ cu centrele de excelență din regiunile mai performante, centrele de excelență din 
regiunile mai puțin performante ale UE consideră dificilă participarea la CCI-uri. EIT ar 
trebui să dezvolte activități de comunicare pentru a spori oportunitățile acestora de 
participare la activitățile EIT, în special în cadrul CCI-urilor. În mod similar, este important 
să ofere IMM-urilor oportunitatea de a participa pe deplin la CCI-uri.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – litera (c)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Litera (c) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(c) selectarea și desemnarea CCI-urilor 
în conformitate cu articolul 7 și definirea 
drepturilor și obligațiilor acestora prin 
acord; asigurarea sprijinului necesar; 
aplicarea măsurilor de control 
corespunzătoare; monitorizarea 
permanentă și evaluarea periodică a 
activităților acestora; și asigurarea unui 
nivel corespunzător de coordonare între 
acestea;”

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera ac (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) Se adaugă următoarea literă:
-„(fa) evaluarea practicilor în privința 
drepturilor de proprietate intelectuală în 
domeniul inovării din UE și impactul 
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acestora asupra capacității de inovare a 
UE, în special impactul economic asupra 
IMM-urilor; dezvoltarea și furnizarea de 
îndrumare privind modelele inovatoare 
pentru DPI de promovare a transferului și 
diseminării de cunoștințe, atât în 
contextul CCI-urilor, cât și, la scară mai 
largă, pe teritoriul UE;”

Or. en

Justificare

În calitate de institut de inovare european principal, EIT ar trebui să aibă un rol în 
dezvoltarea și promovarea unor practici inovatoare. De exemplu, EIT ar trebui să fie un 
„laborator” de sprijinire a dezvoltării de DPI inovatoare care sunt adaptate la actorii 
europeni și care pot răspunde nevoilor și intereselor diferitelor sectoare și actori din Europa.

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera ad (nouă)
Regulamentul CE/294/2008
Articolul 5 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) Litera (g) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(g) dezvoltarea capacității și a 
cunoștințelor sale pentru a deveni un 
organism de excelență de talie mondială 
în învățământul superior, cercetare și 
inovare și antreprenoriat;”

Or. en

Justificare

Pentru a îndeplini acest obiectiv de a deveni un organism de excelență de talie mondială, EIT 
trebuie să continue să își dezvolte capacitatea și cunoștințele.

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera ae (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) Se adaugă următoarea literă:
„(ga) promovarea unor abordări 
multidisciplinare pentru inovare, în 
special a integrării soluțiilor non-
tehnologice, a abordărilor 
organizaționale, a noilor modele de 
afaceri, a inovării sistemelor și a 
inovațiilor din sectorul public;”

Or. en

Justificare

Activitățile EIT nu ar trebui să fie orientate exclusiv spre susținerea livrării de soluții 
tehnologice și de inovare pe piață.

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 5 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(j) convoacă, cel puțin o dată pe an, un 
forum al părților interesate pentru a 
împărtăși și a discuta cu părțile interesate 
despre activitățile EIT, experiența sa, 
bunele practici și contribuția la inovarea, 
cercetarea și politicile și obiectivele 
învățământului de la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Se adaugă următoarea literă:
„(da) realizarea unei inventarieri a 
depozitului și a legăturilor dintre 
invențiile și brevetele deținute de CCI-uri 
și identificarea deținătorilor acestora.”

Or. en

Justificare

Acest depozit ar trebui să permită inventarierea mediului tehnologic din punct de vedere al 
brevetelor și să permită noilor actori care își doresc să se implice în domeniile de cercetare și 
inovare ale CCI-urilor să aibă o imagine mai clară și să își evalueze oportunitățile.

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(2) CCI-urile dispun de o autonomie 
globală considerabilă în definirea 
modului de organizare internă și de 
alcătuire. În mod concret, CCI-urile:
(a) instituie un consiliu de conducere a 
cărui alcătuire respectă un echilibru între 
reprezentanții din sectorul învățământului 
superior, al cercetării și al afacerilor;
(b) sunt deschise membrilor noi, în special 
IMM-urilor, care pot conferi o valoare 
adăugată parteneriatului;
(c) funcționează într-un mod deschis și 
transparent și în conformitate cu codurile 
de guvernanță ale celor mai bune 
practici”.

Or. en
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Justificare

Deși CCI-urile au un grad mare de autonomie, este necesar să se clarifice particularitățile 
minime, principiile generale și sarcinile pe care acestea ar trebui să le aibă.

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5c. Se introduce următorul alineat:
„(2a) CCI-urile își stabilesc programul și 
metodele precise de lucru. În mod 
concret, CCI-urile:
(a) stabilesc planurile anuale de afaceri 
ale activităților cu obiective specifice, 
etapele majore și indicatorii-cheie de 
performanță; 
(b) dezvoltă strategii pentru obținerea 
unei sustenabilități financiare care să 
conducă la diminuarea treptată a 
finanțării UE;
(c). dezvoltă activități de comunicare, în 
special cu instituțiile emergente și centrele 
de excelență din regiuni mai puțin 
performante ale UE;
(d). convoacă anual un forum al părților 
interesate pentru a informa și a se 
consulta cu părțile interesate relevante și 
interesate;” 

Or. en

Justificare

Deși CCI-urile au un grad mare de autonomie,este necesar să se clarifice particularitățile 
minime, principiile generale și sarcinile pe care acestea ar trebui să le aibă.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera a
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Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1a) EIT lansează selectarea CCI-urilor și 
desemnează atâtea CCI-uri câte sunt 
fiabile din punct de vedere financiar, pe 
baza calității acestora și cu condiția să 
îndeplinească criteriile minime de selecție 
și de acordare. 

Or. en

Justificare

Tema și numărul de CCI-uri de instituit în perioada 2014-2020 nu ar trebui să fie predefinită. 
Raportorul propune în schimb delegarea EIT pentru a stabili atâtea CCI-uri câte sunt 
posibile din punct de vedere financiar, cu condiția să îndeplinească criteriile de selecție și de 
calitate și să fie aliniate la prioritățile programului Orizont 2020 conform pilonilor 
„provocările societale” și „poziția de lider în tehnologiile generice și industriale”.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se introduce următorul alineat:
„(1b) Criteriile minime de selecție pentru 
a forma o CCI sunt:
(a). participarea la cel puțin trei 
organizații partenere, având sediul în cel 
puțin trei state membre diferite. Toate 
aceste organizații partenere trebuie să fie 
independente una de cealaltă, în sensul 
articolului 7 din normele de participare;
(b) contribuția CCI la îndeplinirea 
obiectivelor specifice ale pilonilor 
«provocările societale» și «poziția de lider 
în tehnologiile generice și industriale» 
definite în Orizont 2020;
(c) cel puțin două treimi dintre 
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organizațiile partenere care formează o 
CCI își au sediul în statele membre.
(d) Din fiecare CCI fac parte cel puțin o 
instituție de învățământ superior, o 
societate comercială privată și un IMM.” 

Or. en

[a se vedea articolul 1 punctul 6 literele (c) și (d) din regulamentul de modificare.]

Justificare

Pentru claritate, criteriile minime de constituire a unei CCI au fost adunate într-un singur 
articol și completate cu criterii noi: alinierea la Orizont 2020 și implicarea IMM-urilor.

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) La alineatul (2), partea introductivă 
se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Criteriile de acordare pentru 
desemnarea unei CCI includ cel puțin:”

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera ac (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) La alineatul 2, se introduce 
următoarea literă:
„(-a) capacitatea parteneriatului de a 
contribui la îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale priorităților «provocările 
societale» și/sau «poziția de lider în 



PE489.664v01-00 24/45 PR\903210RO.doc

RO

tehnologiile generice și industriale» astfel 
cum sunt definite în Orizont 2020;

Or. en

Justificare

CCI-urile trebuie aliniate la prioritățile tematice ale Orizont 2020 și trebuie să demonstreze 
acest lucru ca parte a procesului de evaluare.

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera ac (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) La alineatul 2 se introduce 
următoarea literă:
„(aa) promovarea unor abordări 
multidisciplinare pentru inovării, precum 
integrarea soluțiilor non-tehnologice, a 
abordărilor organizaționale, a noilor 
modele de afaceri, a inovării sistemelor 
și/sau a inovațiilor din sectorul public;”

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera ad (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) Alineatul (2) litera (b) se elimină;

Or. en
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Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera -ae (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ae) Alineatul (2) litera (d) se înlocuiește 
cu textul următor:
„(d) bilanțul participării la parteneriat a 
organizațiilor active în triunghiul 
cunoașterii: învățământ superior, 
cercetare și inovare”

Or. en

Justificare

Principiul deschiderii și transparenței și bilanțul intereselor trebuie să fie în centrul 
principiilor de conducere, atât ale CCI-urilor, cât și ale EIT.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera -af (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(af) La alineatul (2) se introduce 
următoarea literă:
„(da) demonstrarea deschiderii și 
transparenței conducerii sale și a 
strategiei sale de atragere de noi 
participanți;”

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera -ag (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ag) La alineatul (2) se introduce 
următoarea literă:
„(fa) măsuri de sprijinire a implicării și a 
cooperării cu actorii socioeconomici, 
inclusiv autoritățile publice, 
întreprinderile din sectorul privat și 
organizațiile non-profit, după caz;”

Or. en

Justificare

Cooperarea cu CCI-urile nu ar trebui să fie limitată la sectorul privat, ci ar trebui să fie 
posibilă cu orice tip de organizație implicată în procesul de inovare dintr-un anumit domeniu.

Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera ah (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ah) La alineatul (2), litera (g) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(g) pregătirea pentru a interacționa cu 
alte organizații și rețele din afara CCI, cu 
scopul de a face schimb de cele mai bune 
practici și de excelență, inclusiv cu 
regiunile mai puțin performante.”

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

[A se vedea modificarea la articolul 7 alineatul (1b)]

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

[a se vedea modificarea la articolul 7 alineatul (1b)]

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7-a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 7-a
Surse de finanțare și principii de 
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finanțare
(1) EIT este finanțat printr-o contribuție 
de la bugetul general al Uniunii 
Europene în limitele pachetului financiar 
prevăzut la articolul 19 și din alte surse 
publice și private.
(2) CCI-urile sunt finanțate în special din 
următoarele surse:
(a) contribuții din partea organizațiilor 
partenere, reprezentând o sursă 
importantă de finanțare;
(b) contribuții regulamentare sau 
voluntare din partea statelor membre, a 
țărilor terțe sau a autorităților publice ale 
acestora;
(c) contribuții din partea unor organisme 
sau instituții internaționale;
(d) venituri provenite din activitățile 
proprii ale CCI-urilor sau din redevențe 
din DPI;
(e) donații de capital, inclusiv cele 
gestionate de Fundația EIT;
(f) moșteniri, donații și contribuții din 
partea unor persoane, instituții, fundații 
sau orice alte organisme naționale;
(g) contribuții din partea EIT;
(h) instrumente financiare, inclusiv cele 
finanțate de la bugetul general al Uniunii 
Europene.
Contribuțiile pot include contribuții în 
natură.
(3) Modalitățile de accesare a fondurilor 
EIT sunt definite în normele financiare 
ale EIT prevăzute la articolul 21 alineatul 
(1).
(4) Contribuția EIT la CCI-uri:
(a) poate acoperi până la 100% din 
costurile eligibile totale ale activităților cu 
valoare adăugată ale CCI-urilor.
(b) nu depășește 25% din bugetul anual al 
CCI-urilor, calculat ca medie trienală.
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(5) EIT stabilește un mecanism 
concurențial de revizuire pentru alocarea 
unei părți substanțiale din contribuția sa 
financiară anuală către CCI-uri. 
Mecanismul concurențial de revizuire 
include evaluarea calității și a 
potențialului proiectelor propuse în 
planurile anuale de afaceri ale CCI-urilor 
și performanța din anii anteriori astfel 
cum indică monitorizarea permanentă 
definită la articolul 7a;
(6) CCI-urile sau organizațiile lor 
partenere pot solicita asistența Uniunii, în 
special în cadrul programelor și al 
fondurilor Uniunii, în conformitate cu 
normele corespunzătoare ale acestora, și 
în condiții de egalitate cu alte solicitări. În 
acest caz, o astfel de asistență nu se 
atribuie activităților deja finanțate de la 
bugetul general al Uniunii Europene. 
Contribuția financiară din alte programe 
ale Uniunii nu depășește 25% din bugetul 
anual al CCI-urilor, calculat ca medie 
trienală.

Or. en

(Articolul 14 din regulament este transferat la articolul 7-a)

Justificare

Pentru claritate, sursele de finanțare (articolul 14) și principiile de finanțare au fost 
consolidate într-un articol unic și modificat pentru a include principiile efectelor de pârghie 
(maximum 25% din contribuția EIT și maximum 50% din contribuția totală a fondurilor UE), 
precum și mecanismul concurențial de revizuire pentru alocările anuale către CCI-uri.

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7a (nou) – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Principiile de evaluare și monitorizare a 
CCI-urilor

Principiile de monitorizare și evaluare a 
CCI-urilor
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Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Fiecare monitorizare permanentă 
include:
(a) contribuția CCI-urilor la îndeplinirea 
obiectivelor Orizont 2020;
(b) performanța generală a CCI-urilor 
bazată pe o serie de indicatori comuni 
esențiali ai CCI-urilor;
(c) performanța specifică a CCI-urilor 
individuale bazate pe obiectivele 
individuale și a indicatorilor-cheie de 
performanță), astfel cum prevăd planurile 
individuale de afaceri ale CCI-urilor;”

Or. en

Justificare

Principiile de monitorizare ale CCI-urilor ar trebui să fie definite mai clar.

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7a – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Performanța CCI-urilor măsurată 
prin monitorizare permanentă servește ca 
bază pentru mecanismul concurențial de 
revizuire pentru alocarea contribuției 
financiare anuale a EIT către CCI-uri, 
astfel cum este definită la articolul 7a 
alineatul (4a).

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7a – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Performanța CCI-urilor măsurată 
prin monitorizare permanentă servește ca 
bază pentru mecanismul concurențial de 
revizuire pentru definirea contribuției 
financiare anuale a CCI-urilor din partea 
EIT. Pentru dezvoltarea sistemului de 
monitorizare de către EIT și Comisie, este 
luată în considerare lista preliminară a 
indicatorilor prevăzuți în anexa II.

Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7b – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata, continuarea și încetarea unei CCI Durata, continuarea și încetarea finanțării
unei CCI
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Or. en

Justificare

O CCI poate continua să funcționeze fără finanțare UE. Finanțarea CCI este cea care trebuie 
stabilită în timp și nu durata de viață a unei CCI.

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Durata inițială a unei finanțări EIT 
către o CCI este de trei ani. 

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 7b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Sub rezerva rezultatelor monitorizării 
permanente și a evaluărilor periodice 
definite la articolul 7a, consiliul de 
conducere poate decide o dată la trei ani
să prelungească finanțarea funcționării
unei CCI, dacă aceasta dovedește că își 
îndeplinește obiectivele sale și pe cele ale
EIT.

Or. en
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Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Articolul 13 alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) EIT face publice normele sale de 
procedură, normele sale financiare 
specifice menționate la articolul 21 
alineatul (1) și criteriile detaliate pentru 
selecția CCI-urilor menționate la articolul 
7 înainte de a lansa prima cerere de oferte 
în vederea selecției CCI-urilor.”

Or. en

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. Articolul 13 alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) EIT publică fără întârziere agenda sa 
strategică de inovare, programul său 
trienal de lucru în desfășurare, raportul 
anual de activitate menționat la articolul 
15 și rezultatele monitorizării și evaluării 
EIT și a CCI-urilor;”

Or. en

Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10 – partea introductivă
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Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Articolul 14 alineatul (2) se înlocuiește 
cu următorul text:

10. Articolul 14 se elimină.

Or. en

(a se vedea articolul 7-a nou)

Justificare

Pentru claritate, sursele de finanțare (articolul 14) și principiile finanțării au fost consolidate 
într-un articol unic (articolul 7-a).

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) CCI-urile sunt finanțate în special din 
următoarele surse:

eliminat

(a) contribuții din partea organizațiilor 
partenere, reprezentând o sursă 
importantă de finanțare;
(b) contribuții regulamentare sau 
voluntare din partea statelor membre, a 
țărilor terțe sau a autorităților publice ale 
acestora;
(c) contribuții din partea unor organisme 
sau instituții internaționale;
(d) venituri provenite din activitățile 
proprii ale CCI-urilor sau din redevențe 
din drepturi de proprietate intelectuală;
(e) donații de capital, inclusiv cele 
gestionate de Fundația EIT;
(f) moșteniri, donații și contribuții din 
partea unor persoane, instituții, fundații 
sau orice alte organisme naționale;
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(g) contribuții din partea EIT;
(h) instrumente financiare, inclusiv cele 
finanțate de la bugetul general al Uniunii 
Europene.
Contribuțiile pot include contribuții în 
natură.

Or. en

(a se vedea articolul 7-a)

Justificare

Pentru claritate, sursele de finanțare (articolul 14) și principiile finanțării au fost consolidate 
într-un articol unic (articolul 7-a).

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuția din partea EIT poate 
acoperi până la 100% din costurile 
eligibile totale ale activităților cu valoare 
adăugată ale CCI-urilor.

eliminat

Or. en

(a se vedea articolul 7-a)

Justificare

Pentru claritate, sursele de finanțare (articolul 14) și principiile finanțării au fost consolidate 
într-un articol unic (articolul 7-a).

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 15 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

un program de lucru trienal continuu, care 
cuprinde o descriere a priorităților majore 
și a inițiativelor planificate ale EIT și ale 
CCIurilor, incluzând o estimare a 
necesarului de finanțare și sursele acesteia 
și intenția de a continua sau nu 
finanțarea fiecărei CCI. El conține, de 
asemenea, indicatori corespunzători pentru 
monitorizarea activităților CCI-urilor și ale 
EIT. Programul de lucru trienal continuu 
preliminar este transmis de EIT Comisiei, 
Parlamentului European și Consiliului 
până la data de 31 decembrie a anului N-2. 
Comisia, Parlamentul European și 
Consiliul emit în termen de trei luni un 
aviz. EIT ține seama în mod corespunzător 
de avizele exprimate, iar în caz de 
dezacord, își justifică poziția. Programul de 
lucru final este transmis de către EIT 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comisiei, Comitetului Economic și Social 
European și Comitetului Regiunilor, în 
scop de informare;

Or. en

Justificare

Ar trebui realizată o supraveghere mai mare a factorilor de decizie privind adoptarea 
programelor de lucru trienale. În conformitate cu EIT, etapa inițială în care a fost depus un 
proiect al unui prim program de lucru trienal pentru ca Parlamentul, Consiliul și Comisia să 
facă observațiile necesare, viitoarele programe de lucru ale EIT ar trebui să fie supuse unei 
proceduri de reexaminare de către Parlament și Consiliu.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 15 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un raport anual, până la data de 30 iunie 
a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile 
realizate de EIT și de CCI-uri în cursul 
anului calendaristic anterior și evaluează 
rezultatele în raport cu obiectivele, 
indicatorii și calendarul stabilite, riscurile 
asociate activităților desfășurate, utilizarea 
resurselor și funcționarea generală a EIT.

(b) un raport anual, până la data de 30 iunie 
a fiecărui an. Raportul prezintă activitățile 
realizate de EIT și de CCI-uri în cursul 
anului calendaristic anterior și evaluează 
rezultatele în raport cu obiectivele, 
indicatorii și calendarul stabilite, riscurile 
asociate activităților desfășurate, utilizarea 
resurselor și funcționarea generală a EIT.
În fiecare an, directorul EIT prezintă 
raportul anual comisiilor competente ale 
Parlamentului European.

Or. en

Justificare

Raportorul propune stabilirea unui dialog regulat cu EIT și Parlamentul European cu ocazia 
publicării raportului său anual.

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 16 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. (ba) Se introduce următorul alineat:
„(2b). Evaluarea are în vedere aspectele 
legate de promovarea implicării 
participanților proveniți din regiuni mai 
puțin performante și participarea IMM-
urilor. În plus, evaluarea vizează 
contribuția EIT la prioritățile Strategiei 
Europa 2020 și la inițiativele sale 
emblematice”.

Or. en

Justificare

Evaluarea EIT trebuie să fie mai cuprinzătoare. Într-adevăr, trebuie să trateze obiectivele 
generale ale strategiei pe termen lung a Uniunii și nu doar pe cele proprii.
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Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. (-a) La articolul 17, alineatul (1) se 
înlocuiește cu textul următor:
(1) Până la cel târziu 30 iunie 2011, și la 
fiecare șapte ani de la această dată, EIT 
pregătește un proiect ASI pe șapte ani, îl 
depune la Comisie și îl publică.

Or. en

Justificare

xxx.

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14 -aa (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. (-aa) La articolul 17, alineatul (2) se 
înlocuiește cu textul următor:
(2) ASI definește strategia pe termen lung 
pentru EIT în cadrul domeniului inovării 
în UE și include o evaluare a impactului 
său și a capacității sale de a genera 
inovare cu valoare adăugată pentru 
Uniune. ASI ține seama de rezultatele 
monitorizării și evaluării IET, astfel cum 
este prevăzut la articolul 16.

Or. en



PR\903210RO.doc 39/45 PE489.664v01-00

RO

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. La articolul 17, alineatul (4) se 
înlocuiește cu textul următor:
„Comisia ține seama și integrează 
aspectele relevante ale ASI în propunerea 
viitoare de cadru strategic comun pentru 
cercetare și inovare pentru următoarea 
perioadă de programare”.

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Valoarea finală ar trebui introdusă ulterior, după încheierea negocierilor CFM.
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Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 20a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. Se introduce următoarea anexă:
„Anexa Ia
Lista neexhaustivă a indicatorilor 
generali de performanță pentru 
monitorizarea CCI-urilor
Contribuție:
(a) repartizarea contribuțiilor partenerilor 
(în natură și în numerar) la bugetul anual
(b) repartizarea bugetului după tipul de 
activitate (cercetare, educație, inovare, 
cheltuieli generale indirecte)
Rezultatele și impactul:
(a) numărul de planuri de învățământ 
dezvoltate și de studenți instruiți
(b) numărul de proiecte și publicații de 
cercetare
(c) numărul de societăți comerciale 
participante, inclusiv partea aferentă 
IMM-urilor, institutelor și universităților;
(e) Numărul de brevete acordate per euro 
investit și numărul de brevete transferate
(g) numărul de societăți derivate create
(h) numărul de activități de inovare 
realizate în cadrul întreprinderilor 
participante.”

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Pentru a ieși din multiplele tipuri de criză cu care se confruntă în prezent, Europa trebuie să 
găsească mijloace de dezvoltare a capacității sale de inovare, în vederea furnizării de soluții 
sustenabile și eficiente pentru provocările societale, precum cele identificate în Orizont 2020, 
dar și pentru ocuparea forței de muncă și crearea unei valori adăugate.

În cadrul Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă, Institutul European de 
Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat în 2008, cu scopul de a consolida capacitatea de 
inovare a Europei.  

Aceasta este prima încercare a UE de a integra aceste trei laturi ale triunghiului cunoașterii 
(învățământ superior, cercetare și inovare). EIT a devenit operațional în 2010, printr-o 
contribuție de la bugetul UE de 309 milioane de euro pentru perioada 2008-2013. 

Prin intermediul activităților comunităților de cunoaștere și inovație (CCI-uri), EIT 
promovează o interacțiune mai bună între universități, centre de cercetare și întreprinderi, cu 
scopul de a diminua decalajele existente între activitățile de cercetare, de educație și de 
antreprenoriat, în vederea consolidării capacității de inovare a UE. 

Aceste CCI-uri au fost înființate și funcționează din anul 2010 [adaptarea la schimbările 
climatice și atenuarea efectelor acestora („Climate-KIC”), societatea informației și a 
comunicării din viitor („EIT ICT Labs”) și energie sustenabilă („KIC InnoEnergy”)] prin 
intermediul a 16 „centre de colocalizare" în 12 țări UE și implicarea a peste 200 de parteneri.

Experiențele de până acum cu CCI-urile au indicat un număr din ce în ce mai mare de 
participanți (inclusiv industria), un efect bun de pârghie, efecte de eficientizare și rezultate 
concrete (studenți instruiți, societăți nou create). 

Propunerea Comisiei 

Comisia propune ca EIT să dispună de un buget de 3 miliarde de euro și să integreze 
domeniul de aplicare al EIT în Programul Orizont 2020. Bugetul este alocat în 2 tranșe: prima 
pentru a finanța consolidarea CCI-urilor existente și pentru a stabili 3 CCI-uri noi în 2014; a 
doua, după efectuarea unei analize la sfârșitul anului 2017, pentru a continua activitățile CCI-
urilor create și pentru a începe alte 3 activități noi. 

Modificările propuse de Comisie la Regulamentul privind EIT clarifică sfera de aplicare a 
contribuțiilor EIT la CCI-uri, criteriile de constituire și principiile de evaluare a acestora, 
durata și încetarea activității. 

Agenda strategică pentru inovare (de adoptat într-un document separat) care însoțește 
Regulamentul privind EIT, prevede, pe de altă parte, prioritățile EIT pentru perioada 2014-
2020, programul de lucru și modalitățile sale de funcționare și finanțare a CCI-urilor. 
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Poziția raportorului

1. Bugetul EIT și obiectivele

EIT pare să fie până în prezent un instrument de succes și promițător de realizare a 
activităților orientate spre inovare, într-un mod cuprinzător și direct, implicând parteneri 
precum sectorul public și privat sau universitățile într-un proces dinamic de inovare.

De asemenea, comparativ cu celelalte inițiative de parteneriat public-privat, interconectarea 
cercetării și a inovării cu componenta educație conferă EIT o valoare adăugată, pe care, în 
prezent, alte inițiative nu o au.

Prin urmare, raportorul susține mărirea graduală a bugetului pentru perioada 2014-2020, astfel 
cum a propus Comisia, și lansarea unor noi CCI-uri.

Noile CCI-uri ar trebui să fie înființate în domenii prioritare ale Orizont 2020 și, în special, în 
cadrul pilonilor „provocări societale” și „poziția de lider în tehnologiile generice și 
industriale”. 

Acestea sunt domeniile asupra cărora UE trebuie să își îndrepte eforturile pentru a găsi și pune 
în aplicare soluții inovatoare și pentru a promova inițiative antreprenoriale. 

Raportorul susține propunerea referitoare la o evaluare la jumătatea termenului a EIT pentru a 
evalua performanța sa; cu toate acestea, fiind inclusă în Orizont 2020, nu există un motiv 
special pentru care ar trebui să facă obiectul unei evaluări separate, comparativ cu celelalte 
părți ale programului Orizont 2020. 

2. Principiile de selecție a CCI-urilor

Raportorul consideră că tema și numărul CCI-urilor pe care EIT ar trebui să le înființeze nu ar 
trebui prestabilite.

Etapizarea și prioritizarea noilor CCI-uri propuse în prezent de Comisie nu sunt suficient de 
bine justificate. Și alte teme pot fi considerate urgente sau la fel de promițătoare ca cele 
prezentate. 

Raportorul propune ca selecția CCI-urilor să se realizeze în baza unei proceduri deschise, 
transparente și competitive. Pe baza propunerii primite, EIT desemnează atâtea CCI-uri câte 
sunt posibile din punct de vedere financiar, cu condiția să îndeplinească criteriile de selecție și 
ca sfera lor de aplicare să se încadreze în prioritățile programului Orizont 2020. 

În cadrul selecției, EIT ar trebui, de asemenea, să țină seama de faptul că anumite CCI-uri nu 
trebuie să aibă neapărat un capital la fel de mare ca al altora.  
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3. Principiile de finanțare a CCI-urilor

Mecanismul concurențial de revizuire

După cum a fost stabilit inițial în 2020 de EIT, CCI-urile ar trebui să concureze în fiecare an 
pentru bugetul disponibil. Aceasta ar asigura că doar proiectele cele mai promițătoare și mai 
valoroase primesc efectiv finanțare, evitând un posibil efect neașteptat pe care ar putea să îl 
producă o atribuire prestabilită. 

Contribuția anuală are la bază evaluarea planurilor anuale de afaceri ale CCI-urilor, a 
obiectivelor, a rezultatelor obținute și a viitorului potențial al acestora. 

Raportorul sugerează că principiile alocării concurențiale ar trebui incluse în regulament. 

Efectul de pârghie

EIT a asigurat până în prezent aproximativ 25% din bugetul CCI-urilor, 75% urmând să fie 
asigurat de alți parteneri publici sau privați (inclusiv resursele proprii ale partenerului, de 
finanțarea publică din partea statelor membre, de fondurile provenite din alte inițiative ale UE 
precum PC7, de fondurile structurale și, pe viitor, de Orizont 2020). 

Raportorul propune includerea acestui principiu în regulament. 

În plus, este necesar să se prevină subminarea creării de sinergii de către EIT prin utilizarea 
fondurilor UE la un nivel prea înalt,  pentru a constitui o „pârghie” pentru alte fonduri UE. 
Raportorul propune un prag viitor de maximum 25% din fondurile UE pe care trebuie să îl 
strângă CCI-urile în plus față de contribuția EIT.

Asigurarea sustenabilității

În final, pentru a asigura sustenabilitatea finanțării pe termen lung, Comisia prevede 
autofinanțarea anumitor activități ale CCI-urilor pe termen mediu. Pentru a realiza acest lucru, 
dezvoltarea unei strategii de finanțare ar trebuie să facă în mod clar parte din sarcinile CCI-
urilor.

4. Programare, monitorizare și evaluare

Raportorul propune ca, pe viitor, ASI să fie adoptat de consiliul de conducere și integrat în 
viitorul cadru pentru cercetare și inovare (Orizont 2012-2018). Pe de altă parte, ar trebui 
realizată o supraveghere mai atentă a factorilor de decizie privind adoptarea programelor de 
lucru trienale ale EIT. 

În etapa inițială a EIT, primul proiect al programului de lucru trienal a fost depus pentru ca 
Parlamentul, Consiliul și Comisia să facă observațiile necesare. Raportorul consideră că și în 
cazul programelor de lucru trienale viitoare ale EIT trebuie să se procedeze în același fel. 

Mai mult, este sugerată stabilirea unui dialog regulat cu EIT și Parlamentul European cu 
ocazia publicării raportului anual al EIT. 

Mai mult, EIT prevede stabilirea unui sistem de monitorizare care să abordeze cele patru 



PE489.664v01-00 44/45 PR\903210RO.doc

RO

niveluri de activitate (nivelul Orizont 2020, nivelul EIT, nivelul trans-CCI, nivelul CCI 
individual). Raportorul propune includerea acestor principii în regulament. 

5. Extinderea conceptului de inovare

Mai mult decât soluții tehnologice

În prezent, activitățile EIT sunt orientate cu precădere spre sprijinirea furnizării de soluții 
tehnologice și industriale. Deși acestea sunt necesare, nu sunt deloc suficiente pentru a aborda 
provocările cu care UE se confruntă în prezent. 

Raportorul consideră că inovarea non-tehnologică, inovarea organizațională, inovarea 
sistemelor și inovarea sectorului public necesită aceeași atenție ca soluțiile acționate de 
tehnologie. 

În mod similar, promovarea antreprenoriatului social ar trebui luată în considerare, dat fiind 
faptul că întreprinderile au, de regulă, un caracter inovator, prin bunurile sau serviciile pe care 
le oferă sau prin modelele lor organizaționale.  

Drepturi de proprietate intelectuală

Într-un context în care China devine prima deținătoare de brevete, UE trebuie să dezvolte o 
politică „inteligentă” în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, care să îi permită să 
își creeze propria marcă.1

Eșecurile de pe piață legate de practicile DPI afectează în special IMM-urile, de exemplu, 
împiedicându-le să participe la schimburile de DPI, aceasta având loc în general între actori 
mai mari de pe piață, și suferă de pe urma valorizării juridice a brevetelor. 

În calitate de institut european principal de inovare, EIT ar trebui să dezvolte și să promoveze 
practici inovatoare care sunt adaptate la actorii europeni standard.

EIT și CCI ar fi un „laborator” de sprijinire a dezvoltării de politici diferențiate în domeniul 
DPI care să răspundă nevoilor și intereselor diferitelor sectoare și actori din Europa, în special 
IMM-uri, universități și autorități publice. 

6. Guvernanță și participare

Deși CCI-urile sunt tipuri inovatoare de structuri cu autoorganizare asemănătoare 
întreprinderilor, ar trebui definite câteva trăsături  comune minime pentru toate CCI-urile, 
pentru a asigura respectarea principiului deschiderii, al transparenței și al echilibrului în ceea 
ce privește interesele. Această nevoie este chiar mai importantă dacă se consideră că CCI-
urile sunt finanțate parțial de la bugetul public. 

                                               
1 În 2010, rata cererilor de brevete locale din totalul de brevete a fost de 15,1 % în Europa (stagnare), 53,6 % în 
Statele Unite (scădere), 82,1 % în Japonia (stagnare) și 72,7 % în China (puternic în creștere). 
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În special, structura CCI-urilor trebuie să le permită să evolueze și să evite efectele de blocare 
sau de închidere. Noii parteneri trebuie să poată să se alăture CCI-urilor și să participe la 
activități, atâta cât timp normele propuse privind DPI asigură aceleași oportunități pentru toți 
actorii.  

Extinderea participării la noi intrați și, în special, sporirea participării IMM-urilor ar trebui să 
facă parte din strategia EIT și CCI. 

După cum este prevăzut pentru EIT, CCI-urile ar trebui să stabilească un forum al părților 
interesate în domeniul lor de activitate, care urmează să fie convocat o dată pe an.

EIT ar trebui, de asemenea, să ofere oportunități regiunilor mai puțin dezvoltate din Europa de 
beneficiere și participare la CCI-uri, în special celor care au cea mai mare nevoie de inovare 
pentru a ieși din criză. 

7. Complementaritățile cu instrumentele Orizont 2009 

Complementaritățile CCI-urilor cu celelalte activități realizate în cadrul programului Orizont 
2020 încă trebuie clarificate. 

Există câteva întrebări la care nu s-a răspuns încă privind rolul specific al CCI-urilor în 
peisajul complex de cercetare al UE, în special în ceea ce privește inițiativele de programare 
comună, platformele tehnologice europene, inițiativele comune în domeniul tehnologiei, 
ERA-Nets, dar și „Erasmus pentru toți”, Alianțele cunoașterii și Alianțele competențelor 
sectoriale și acțiunile Marie Curie. 

Raportorul consideră că Comisia ar trebui să realizeze în special o evaluare cuprinzătoare a 
tuturor tipurilor diferite de parteneriate public-private stabilite în baza diferitelor sale 
programe de cercetare și inovare.

Scopul ar trebui să fie acela de a evalua modelele de parteneriate cele mai eficiente, de a 
identifica trăsăturile esențiale și de a avea în vedere raționalizarea și simplificarea peisajului 
pentru cercetare și inovare în viitorul cadru de finanțare.


