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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) foi estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.º 294/2008, com o objetivo de reforçar a capacidade de inovação da Europa. O EIT 
representa a primeira tentativa da UE de integrar o ensino superior, a investigação e a 
inovação no chamado "triângulo do conhecimento". Esta integração tem lugar, 
principalmente, por meio das Comunidades de Conhecimento e Inovação (CCI), que 
congregam organizações numa perspetiva de longo prazo em torno dos desafios societais. O 
EIT começou a funcionar em 2010 e tem sede em Budapeste.

A vontade política geral é a de continuar a promover o EIT, pelo que o relator acolhe muito 
favoravelmente a proposta de um Programa Estratégico de Inovação (PEI).

Mecanismos de coordenação entre as iniciativas da UE
No entanto, deve destacar-se, desde já, a necessidade de implementar um mecanismo de 
coordenação entre o EIT e as restantes atividades promovidas no âmbito do Programa 
Horizonte 2020. O EIT deve promover as sinergias e a interação entre as CCI e os pilares do 
Programa Horizonte 2020, bem como entre as CCI e outras iniciativas, tendo em devida 
consideração o risco de sobreposições.

Aumentar as prioridades da AIE
O relator congratula-se com as áreas temáticas do Programa Estratégico de Inovação, mas 
sugere que a sua lista de prioridades seja aumentada, mesmo para além da cadeia de 
abastecimento sustentável, dos recursos aos consumidores, à inovação para uma vida saudável 
e a um envelhecimento ativo, à exploração, extração, tratamento, reciclagem e substituição 
sustentáveis de matérias-primas, às sociedades seguras e inteligentes e à mobilidade urbana.
Ao identificar novas áreas prioritárias, o EIT deve empenhar-se num diálogo regular com as 
instituições europeias.

Aumentar a participação em todos os Estados-Membros e promover sinergias das 
estruturas do EIT, particularmente em benefício das PME
Enquanto instituto de elite com um novo conceito de organização da investigação, do ensino 
superior e do setor empresarial, o EIT deve reforçar a participação do setor privado, 
particularmente das PME, no triângulo do conhecimento. Deste modo, os resultados das 
investigações traduzir-se-ão mais eficazmente em produtos e serviços novos e inovadores. As 
CCI devem apoiar as regiões nas atividades dos seus processos de "especialização inteligente" 
e de "progressão para a excelência", as quais possibilitam o envolvimento de intervenientes de 
todas as regiões da Europa.

Gestão dos Direitos de Propriedade Intelectual
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Finalmente, o relator gostaria que o EIT se empenhasse no desenvolvimento de uma política 
de Direitos de Propriedade Intelectual nova e inovadora, bem como no desenvolvimento de 
práticas que respondam às necessidades e aos interesses dos intervenientes, em particular das 
PME, em toda a Europa.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O PEI deve definir os domínios 
prioritários de longo prazo do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia («EIT») 
e incluir uma avaliação do seu impacto 
económico e da sua capacidade para gerar 
uma maior valia em matéria de inovação. 
O PEI deve ter em conta os resultados do 
acompanhamento e da avaliação do EIT. 

(2) O PEI deve definir os domínios 
prioritários de longo prazo do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia 
(«EIT»), promovendo a excelência e uma 
ampla participação em toda a UE, e 
incluir uma avaliação do seu impacto 
económico e da sua capacidade para gerar 
uma maior valia em matéria de inovação. 
O PEI deve ter em conta os resultados do 
acompanhamento e da avaliação do EIT. 

Alteração 2

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Num mundo em rápida mutação, o 
caminho da Europa para o futuro assenta 
num crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Para atingir este objetivo e para 
manter a competitividade na economia do 
conhecimento a nível global, o «triângulo 
do conhecimento» da investigação, da 
educação e da inovação e a interação entre 
estas três vertentes têm sido reconhecidos 
como principais forças motrizes. A União 

Num mundo em rápida mutação, o 
caminho da Europa para o futuro assenta 
num crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. Para atingir este objetivo e para 
manter a competitividade na economia do 
conhecimento a nível global, o «triângulo 
do conhecimento» da investigação, da 
educação e da inovação e a interação entre 
estas três vertentes têm sido reconhecidos 
como principais forças motrizes. A União 
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Europeia tem agido em conformidade e 
estas áreas foram identificadas como 
prioridades políticas na sua Estratégia 
Europa 2020. Estas prioridades são 
aplicadas através das iniciativas 
emblemáticas «União da Inovação» e 
«Juventude em Movimento», que 
constituem o quadro político abrangente 
para as ações da UE nestes domínios. São 
completadas pelas iniciativas emblemáticas 
sobre «Uma política industrial integrada 
para a era da globalização» e «Uma Europa 
eficiente em termos de recursos». O 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia contribuirá plenamente para a 
consecução dos objetivos destas iniciativas 
emblemáticas.

Europeia tem agido em conformidade e 
estas áreas foram identificadas como 
prioridades políticas na sua Estratégia 
Europa 2020. Estas prioridades são 
aplicadas através das iniciativas 
emblemáticas «União da Inovação» e 
«Juventude em Movimento», que 
constituem o quadro político abrangente 
para as ações da UE nestes domínios. São 
completadas pelas iniciativas emblemáticas 
sobre «Uma política industrial integrada 
para a era da globalização», uma «Agenda 
Digital para a Europa», «Uma Europa 
eficiente em termos de recursos» e uma 
«Agenda para novas qualificações e novos 
empregos». O Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia contribuirá 
plenamente para a consecução dos 
objetivos destas iniciativas emblemáticas.

Alteração 3

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.1. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT foi criado precisamente para este 
fim – para contribuir para o crescimento 
económico sustentável e para a 
competitividade, mediante o reforço da 
capacidade de inovação da União e dos 
seus Estados-Membros. Através da plena 
integração do triângulo do conhecimento 
formado pelo ensino superior, a 
investigação e a inovação, o Instituto dará 
um forte contributo para a resolução dos 
desafios societais no âmbito da iniciativa 
Horizonte 2020 e para a mudança sistémica 
na forma como os atores da inovação 
europeia colaboram.

O EIT foi criado precisamente para este 
fim – para contribuir para o crescimento 
económico sustentável e para a 
competitividade, mediante o reforço da 
capacidade de inovação e de 
empreendedorismo da União e dos seus 
Estados-Membros, e estimular o seu 
potencial para converter os resultados da 
investigação e da inovação em produtos e 
serviços de elevado valor. Através da plena 
integração do triângulo do conhecimento 
formado pelo ensino superior, a 
investigação e a inovação, o Instituto dará 
um forte contributo para a resolução dos 
desafios societais no âmbito da iniciativa 
Horizonte 2020 e para a mudança sistémica 
na forma como os atores europeus 
colaboram em modelos de inovação 
abertos e inclusivos. 
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Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Para alcançar este objetivo, o EIT combina 
a orientação estratégica ao seu próprio 
nível com uma abordagem ascendente, 
através das suas Comunidades de 
Conhecimento e Inovação (CCI). As CCI 
constituem parcerias altamente integradas, 
que reúnem excelentes universidades, 
centros de investigação, pequenas e 
grandes empresas e outros agentes de 
inovação numa base de longo prazo em 
torno de desafios societais específicos. 
Cada CCI é organizada em torno de um 
pequeno número de centros de co-
localização interligados onde os parceiros 
colaboram estreitamente no quotidiano e 
com um nível sem precedentes de objetivos 
estratégicos comuns. Os centros de co-
localização baseiam-se em centros de 
excelência já existentes, mas que são 
desenvolvidos para se tornarem 
ecossistemas de inovação a nível local, que 
hão de ser ligados numa rede mais vasta de 
nós de inovação em toda a Europa. No 
âmbito do EIT, as CCI, em termos 
individuais, gozam de um grande grau de 
autonomia na definição da sua organização 
interna, da sua composição, da sua agenda 
e dos seus métodos de trabalho, podendo 
escolher a abordagem mais adequada para 
satisfazer os seus objetivos. A nível 
estratégico, o EIT organiza o processo de 
seleção das CCI, coordena-as num quadro 
flexível e difunde os seus melhores 
modelos de financiamento e de 
governação.

Para alcançar este objetivo, o EIT combina 
a orientação estratégica ao seu próprio 
nível com uma abordagem ascendente, 
através das suas Comunidades de 
Conhecimento e Inovação (CCI). As CCI 
constituem parcerias altamente integradas 
à escala europeia, que reúnem excelentes 
universidades, centros de investigação, 
pequenas e grandes empresas e outros 
agentes de inovação numa base de longo 
prazo em torno de desafios societais 
específicos. Cada CCI é organizada em 
torno de um pequeno número de centros de 
co-localização interligados onde os 
parceiros colaboram estreitamente no 
quotidiano e com um nível sem 
precedentes de objetivos estratégicos 
comuns. Os centros de co-localização 
baseiam-se em centros de excelência já 
existentes, mas que são desenvolvidos para 
se tornarem ecossistemas de inovação a 
nível local, que hão de ser ligados numa 
rede mais vasta de nós de inovação em 
toda a Europa. No âmbito do EIT, as CCI, 
em termos individuais, gozam de um 
grande grau de autonomia na definição da 
sua organização interna, da sua 
composição, da sua agenda e dos seus 
métodos de trabalho, podendo escolher a 
abordagem mais adequada para satisfazer 
os seus objetivos. O EIT deve atuar como 
um modelo à escala europeia em matéria 
de governação eficaz e flexível. A nível 
estratégico, o EIT organiza o processo de 
seleção das CCI, de acordo com as áreas 
temáticas aprovadas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho, coordena-as 
num quadro flexível e difunde os seus 
melhores modelos de financiamento e de 
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governação.

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.1 – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

A criação de CCI como entidades jurídicas 
únicas dirigidas por um Diretor-Geral 
(CEO) prevê um claro afastamento de uma 
abordagem multibeneficiários tradicional. 
Além disso, todas as CCI seguem a lógica 
empresarial para o planeamento estratégico 
das suas atividades, e todas as CCI 
aplicaram o conceito de co-localização: 
reunir diversas equipas num local físico, 
atuar na qualidade de uma câmara de 
compensação para muitas atividades da 
CCI e combinar as competências e 
qualificações desenvolvidas em diferentes 
domínios de especialização a nível pan-
europeu. 

A criação de CCI como entidades jurídicas 
únicas dirigidas por um Diretor-Geral 
(CEO) prevê um claro afastamento de uma 
abordagem multibeneficiários tradicional. 
Além disso, todas as CCI seguem a lógica 
empresarial para o planeamento estratégico 
das suas atividades, e todas as CCI 
aplicaram o conceito de co-localização: 
reunir diversas equipas num local físico, 
atuar na qualidade de uma câmara de 
compensação para muitas atividades da 
CCI e combinar as competências e 
qualificações desenvolvidas em diferentes 
domínios de especialização a nível pan-
europeu. As CCI devem ter capacidade 
para mobilizar investimentos e 
compromissos a longo prazo a partir do 
sector empresarial.

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.3. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O EIT contribuirá de forma significativa 
para os objetivos definidos na iniciativa 
Horizonte 2020, em particular ao abordar 
desafios societais de uma forma 
complementar com outras iniciativas nestas 
áreas. No âmbito da iniciativa Horizonte 
2020, o EIT será parte do objetivo de 
«resolução dos desafios societais», mas de 
acordo com a abordagem de interação, sem 
descontinuidades, entre objetivos, 
contribuirá igualmente para a «liderança 

O EIT contribuirá de forma significativa 
para os objetivos definidos na iniciativa 
Horizonte 2020, em particular ao abordar 
desafios societais de uma forma 
complementar com outras iniciativas nestas 
áreas. No âmbito da iniciativa Horizonte 
2020, o EIT será parte do objetivo de 
«resolução dos desafios societais», mas de 
acordo com a abordagem de interação, sem 
descontinuidades, entre objetivos, 
contribuirá igualmente para a «liderança 
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industrial e os enquadramentos 
competitivos», estimulando a investigação 
orientada pela obtenção de resultados e 
promovendo a criação de PME inovadoras 
de elevado crescimento. Por último, 
contribuirá para a criação de uma «base 
científica excelente» ao promover a 
mobilidade além-fronteiras – de 
disciplinas, setores e países – e 
incorporando o espírito empresarial e uma 
cultura de assunção de riscos em graus de 
pós-graduação inovadores. O EIT deverá, 
por conseguinte, contribuir de forma 
significativa para promover as condições 
de enquadramento que são necessárias para 
a realização do potencial inovador da 
investigação da UE e para a promoção da 
consecução do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). 

industrial e os enquadramentos 
competitivos», estimulando a investigação 
orientada pela obtenção de resultados e 
promovendo a criação de modelos de 
inovação abertos e inclusivos entre PME 
inovadoras de elevado crescimento. Por 
último, contribuirá para a criação de uma 
«base científica excelente» ao promover a 
mobilidade além-fronteiras – de 
disciplinas, setores e países – e 
incorporando o espírito empresarial e uma 
cultura de assunção de riscos em graus de 
pós-graduação inovadores. O EIT deverá, 
por conseguinte, contribuir de forma 
significativa para promover as condições 
de enquadramento que são necessárias para 
a realização do potencial inovador da 
investigação da UE e para a promoção da 
consecução do Espaço Europeu da 
Investigação (EEI). Um mecanismo de 
coordenação entre o EIT e as outras 
actividades ao abrigo da iniciativa 
Horizonte 2020 será proposto pela 
Comissão Europeia, em consulta com o 
EIT, a ser implementado pelo EIT.

Alteração 7

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.3. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Acresce ainda que existem oportunidades 
para reforçar mutuamente a interação com 
a política de coesão da União, através da 
abordagem das relações existentes entre os 
aspetos locais e globais da inovação. Os 
centros de co-localização contribuem para 
a colaboração transfronteiriça e estão bem 
posicionados para tirar partido dos 
diferentes regimes de financiamento das 
suas respetivas regiões. Os centros de co-
localização desempenham um papel 
importante no reforço da ligação local-
global das CCI como um todo, incluindo 
através de uma estreita cooperação com as 

Acresce ainda que existem oportunidades 
para reforçar mutuamente a interação com 
a política de coesão da União, através da 
abordagem das relações existentes entre os 
aspetos locais e globais da inovação. Um 
dos principais papéis das CCI do EIT 
consiste em apoiar as regiões nas 
atividades dos seus processos de 
"especialização inteligente" e de 
"progressão para a excelência", as quais 
permitem a intervenientes de todas as 
regiões da Europa beneficiar do EIT, bem 
como participar no mesmo. Os centros de 
co-localização contribuem para a 
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autoridades regionais, em especial com 
aqueles que participam na conceção e 
execução das estratégias regionais de 
inovação para a especialização inteligente 
(RIS3). Além disso, as ligações entre as 
CCI e as organizações de clusters locais 
poderiam ser reforçadas para aumentar a 
participação das PME nas atividades das 
CCI. Embora as possibilidades de sinergias 
difiram em função do domínio temático de 
uma CCI, um certo número de iniciativas e 
programas a nível da UE parece 
particularmente propenso a oferecer 
benefícios da cooperação e coordenação. 
Como o próprio conceito EIT/CCI se 
baseia em acrescentar valor à excelência 
europeia existente, as CCI – atuais e 
futuras – irão, por definição, procurar 
explorar ao máximo estas sinergias. As 
CCI irão acrescentar valor às iniciativas 
que possam existir nos domínios 
pertinentes, incluindo iniciativas de 
programação conjunta (IPC), parcerias 
europeias de inovação e parcerias público-
privadas (PPP). 

colaboração transfronteiriça e estão bem 
posicionados para tirar partido dos 
diferentes regimes de financiamento das 
suas respetivas regiões. Os centros de co-
localização desempenham um papel 
importante no reforço da ligação local-
global das CCI como um todo, incluindo 
através de uma estreita cooperação com as 
autoridades regionais, em especial com 
aqueles que participam na conceção e 
execução das estratégias regionais de 
inovação para a especialização inteligente 
(RIS3). Além disso, as ligações entre as 
CCI e as organizações de clusters locais 
poderiam ser reforçadas para aumentar a 
participação das PME nas atividades das 
CCI. O conceito emergente de 
Comunidades Regionais de Inovação e de 
Execução (CRI) no âmbito das CCI 
estabelece um modelo que poderá 
efetivamente contribuir para aumentar a 
conectividade e as ligações à política de 
coesão e aos seus instrumentos de 
financiamento. Embora as possibilidades 
de sinergias difiram em função do domínio 
temático de uma CCI, um certo número de 
iniciativas e programas a nível da UE 
parece particularmente propenso a oferecer 
benefícios da cooperação e coordenação. 
Como o próprio conceito EIT/CCI se 
baseia em acrescentar valor à excelência 
europeia existente, as CCI – atuais e 
futuras – irão, por definição, procurar 
explorar ao máximo estas sinergias. As 
CCI irão acrescentar valor às iniciativas 
que possam existir nos domínios 
pertinentes, incluindo iniciativas de 
programação conjunta (IPC), parcerias 
europeias de inovação e parcerias público-
privadas (PPP).
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Alteração 8

Proposta de decisão
Anexo – ponto 1.3. – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Na prática, as oportunidades de sinergias 
materializar-se-ão de diferentes formas, de 
CCI para CCI e de desafio para desafio. 
Atualmente, estão a ser desenvolvidas 
ligações a nível das CCI com outras 
iniciativas, que variam em função da 
especificidade de cada CCI e do seu 
domínio temático. 

Na prática, as oportunidades de sinergias 
materializar-se-ão de diferentes formas, de 
CCI para CCI e de desafio para desafio. 
Atualmente, estão a ser desenvolvidas 
ligações a nível das CCI com outras 
iniciativas, que variam em função da 
especificidade de cada CCI e do seu 
domínio temático. Além disso, o EIT deve 
promover as sinergias e a interação entre 
as CCI e os pilares do Programa 
Horizonte 2020, bem como entre as CCI e 
outras iniciativas, tendo em devida 
consideração o risco de sobreposições.

Alteração 9

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.1. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

A abordagem «EIT investidor» representa 
uma especial atenção na identificação das 
melhores oportunidades estratégicas e na 
seleção de uma carteira de parcerias de 
craveira mundial – as CCI – para as 
concretizar. Como parte desta abordagem, 
o EIT atribui as subvenções anuais às CCI 
com base nos seus resultados anteriores e 
nas atividades propostas no seu plano de 
atividades num processo claro e 
transparente. A avaliação dos planos de 
atividades será apoiada por peritos externos 
independentes. Nesta perspetiva, o EIT 
deverá, não só estabelecer as grandes 
linhas e visões, mas também providenciar 
às CCI um nível adequado de apoio, 
controlando e elaborando relatórios sobre 
o seu desempenho, os quais não devem ser 
excessivamente pormenorizados, nem dar 
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organização internas, bem como para 
executar as suas atividades e mobilizar os 
talentos e recursos necessários. 

origem a encargos administrativos 
adicionais. Ao mesmo tempo, as CCI 
usufruem de uma considerável margem de 
manobra para definir as suas estratégias e a 
sua organização internas, bem como para 
executar as suas atividades e mobilizar os 
talentos e recursos necessários. 

Alteração 10

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.1. – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Um elemento importante neste contexto é 
também o desenvolvimento, em conjunto 
com as CCI, de uma verdadeira 
«identidade corporativa EIT» em torno de 
um conjunto de valores partilhados. 
Embora todas as CCI e os seus parceiros 
individuais tenham a sua própria identidade 
e valores corporativos, todos partilham 
valores que congregam a comunidade 
EIT/CCI, a saber, a excelência ao longo de 
todo o triângulo do conhecimento, pessoas 
qualificadas e dotadas de espírito 
empresarial, colaboração de longo prazo 
que ultrapasse fronteiras, disciplinas e 
setores e a tónica no impacto societal e 
económico. Tal identidade permitirá 
também melhorar a visibilidade externa e a 
reputação do EIT e das CCI.

Um elemento importante neste contexto é 
também o desenvolvimento, em conjunto 
com as CCI, de uma verdadeira 
«identidade corporativa EIT» em torno de 
um conjunto de valores partilhados. 
Embora todas as CCI e os seus parceiros 
individuais tenham a sua própria identidade 
e valores corporativos, todos partilham 
valores que congregam a comunidade 
EIT/CCI, a saber, a excelência ao longo de 
todo o triângulo do conhecimento, as 
oportunidades de envolvimento de todos 
os Estados-Membros, pessoas qualificadas 
e dotadas de espírito empresarial, 
colaboração de longo prazo que ultrapasse 
fronteiras, disciplinas e setores e a tónica 
no impacto societal e económico. Tal 
identidade permitirá também melhorar a 
visibilidade externa e a reputação do EIT e 
das CCI.

Alteração 11

Proposta de decisão
Anexo – subponto 2.1.1. – parágrafo 5 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

Incentivará as CCI a desenvolver uma 
maior variedade de atividades de ensino e 

Incentivará as CCI a desenvolver uma 
maior variedade de atividades de ensino e 
formação e a prestar aconselhamento 
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formação. sobre as mesmas em todo o território da 
UE.

Alteração 12

Proposta de decisão
Anexo – subponto 2.1.2 – parágrafo 5 – texto introdutório

Texto da Comissão Alteração

Foram identificadas as seguintes áreas 
temáticas como aquelas em que a criação 
de uma nova CCI tem maior potencial para 
conferir valor acrescentado às atividades 
existentes e assegurar um real incentivo 
para a inovação:

Foram identificadas as seguintes áreas 
temáticas indicativas como aquelas em que 
a criação de uma nova CCI tem maior 
potencial para conferir valor acrescentado 
às atividades existentes e assegurar um real 
incentivo para a inovação:

Alteração 13

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No período inicial, o EIT concentrou 
essencialmente os seus esforços na criação 
de CCI. Embora seja um objetivo claro 
para o EIT reforçar centros de excelência 
existentes, o EIT terá necessidade de 
assegurar que também traz benefícios a 
zonas da União que não participam 
diretamente em CCI. É, por conseguinte, 
de importância crítica para o EIT promover 
ativamente a divulgação de boas práticas 
para a integração do triângulo do 
conhecimento, a fim de desenvolver uma 
cultura comum de inovação e de partilha de 
conhecimentos. 

No período inicial, o EIT concentrou 
essencialmente os seus esforços na criação 
de CCI. Reforçar os centros de excelência 
existentes deve constituir um objetivo 
claro para o EIT, contando com a 
participação equilibrada dos Estados-
Membros. O EIT terá necessidade de 
assegurar que também traz benefícios a 
zonas da União que não participam 
diretamente em CCI. É, por conseguinte, 
de importância crítica para o EIT promover 
ativamente a divulgação de boas práticas 
para a integração do triângulo do 
conhecimento, a fim de desenvolver uma 
cultura comum de inovação e de partilha de 
conhecimentos.
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Alteração 14

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O EIT desempenhará um papel no apoio 
ao desenvolvimento de uma política de 
DPI inovadora e de práticas que 
respondam às necessidades e aos 
interesses dos intervenientes, em 
particular das PME, em toda a Europa. 
Deste modo, os resultados das 
investigações traduzir-se-ão mais 
eficazmente em produtos e serviços novos 
e inovadores. 

Alteração 15

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2. – parágrafo 9 – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Desempenhará um papel de liderança no 
desenvolvimento de uma política de DPI 
inovadora e de práticas que respondam às 
necessidades e aos interesses dos 
intervenientes, em particular das PME, 
em toda a Europa.

Alteração 16

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.2 – parágrafo 9 – travessão 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Assegurará uma forte participação do 
setor privado, especialmente das PME, no 
triângulo do conhecimento.
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Alteração 17

Proposta de decisão
Anexo – ponto 2.3. – parágrafo 5 – texto introdutório 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão multiplicou os seus esforços 
para apoiar o EIT na criação de um sistema 
de acompanhamento rigoroso e sólido 
orientado para os resultados. Este sistema 
de acompanhamento irá garantir a plena 
responsabilização do EIT e das CCI, a 
qualidade das prestações concretas, a 
contribuição para as prioridades da 
iniciativa Horizonte 2020 e, ao mesmo 
tempo, permitir uma flexibilidade 
suficiente no âmbito da dinâmica 
empresarial das CCI. Irá permitir que o 
EIT desenvolva uma capacidade sólida 
para recolher e analisar o contributo das 
CCI, para medir o desempenho do EIT 
contra os seus próprios objetivos e para 
aferir o EIT e as CCI contra as melhores 
práticas a nível europeu e mundial. O 
sistema será concebido de uma forma 
flexível e ajustada, se necessário, a fim de 
ter em conta a evolução e o crescente leque 
de atividades do EIT e das CCI. Na 
sequência da recomendação da avaliação 
externa independente e das disposições de 
monitorização globais no âmbito da 
iniciativa Horizonte 2020, a Comissão 
propôs, em associação com o EIT e as CCI, 
estabelecer um sistema de 
acompanhamento do desempenho do EIT 
orientado para os resultados, que abordasse 
quatro níveis de atividade: 

A Comissão multiplicou os seus esforços 
para apoiar o EIT na criação de um sistema 
de acompanhamento rigoroso e sólido 
orientado para os resultados. Este sistema 
de acompanhamento irá garantir a plena 
responsabilização do EIT e das CCI, a 
qualidade das prestações concretas, a 
contribuição para as prioridades da 
iniciativa Horizonte 2020 e, ao mesmo 
tempo, permitir uma flexibilidade 
suficiente no âmbito da dinâmica 
empresarial das CCI e uma maior abertura 
a novas ideias e parceiros. Irá permitir que 
o EIT desenvolva uma capacidade sólida 
para recolher e analisar o contributo das 
CCI, para medir o desempenho do EIT 
contra os seus próprios objetivos e para 
aferir o EIT e as CCI contra as melhores 
práticas a nível europeu e mundial. O 
sistema será concebido de uma forma 
flexível e ajustada, se necessário, a fim de 
ter em conta a evolução e o crescente leque 
de atividades do EIT e das CCI. Na 
sequência da recomendação da avaliação 
externa independente e das disposições de 
monitorização globais no âmbito da 
iniciativa Horizonte 2020, a Comissão 
propôs, em associação com o EIT e as CCI, 
estabelecer um sistema de 
acompanhamento do desempenho do EIT 
orientado para os resultados, que abordasse 
quatro níveis de atividade: 



AD\909043PT.doc 15/19 PE491.106v02-00

PT

Alteração 18

Proposta de decisão
Anexo – ponto 3.2. – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

As interações entre o EIT e as CCI não 
apenas proporcionam o quadro para as CCI 
funcionarem com êxito, mas estão também 
no fulcro do processo de aprendizagem 
mútua que permite que o EIT desempenhe 
o seu papel de banco de ensaios para novos 
modelos de inovação. A fim de 
proporcionar às CCI as condições-quadro 
adequadas, devem ser fornecidas pelo EIT 
orientações claras e coerentes, em todas as 
fases do processo, sem que, ao mesmo 
tempo, se caia na prescrição excessiva. As 
interações entre a sede do EIT e as CCI 
terão de ser sistemáticas e baseadas na 
confiança, a fim de alcançar o máximo de 
eficácia. Tanto as relações contratuais entre 
o EIT e as CCI, como as disposições 
organizacionais da sede do EIT deverão 
contribuir para tal. 

As interações entre o EIT e as CCI não 
apenas proporcionam o quadro para as CCI 
funcionarem com êxito, mas estão também 
no fulcro do processo de aprendizagem 
mútua que permite que o EIT desempenhe 
o seu papel de banco de ensaios para novos 
modelos de inovação. A fim de 
proporcionar às CCI as condições-quadro 
adequadas, devem ser fornecidas pelo EIT 
orientações claras e coerentes, em todas as 
fases do processo, sem que, ao mesmo 
tempo, se caia na prescrição excessiva.
Estas orientações podem abranger, em
particular, a gestão das CCI e a
cooperação com os seus parceiros. As 
interações entre a sede do EIT e as CCI 
terão de ser sistemáticas e regulares, bem 
como claras, abertas, transparentes e 
baseadas na confiança, a fim de alcançar o 
máximo de eficácia. Tanto as relações 
contratuais entre o EIT e as CCI, como as 
disposições organizacionais da sede do EIT 
deverão contribuir para tal. 

Alteração 19

Proposta de decisão
Anexo – ponto 3.2. – parágrafo 3 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Fornecerá orientações para a gestão das 
CCI e a cooperação com os seus 
parceiros. 
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Alteração 20

Proposta de decisão
Anexo – ponto 3.3. – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a consulta ativa com outras 
instituições da UE, nomeadamente com os 
serviços relevantes da Comissão, desde o 
início do processo, contribuirá para 
maximizar sinergias e a aprendizagem 
mútua com outras iniciativas da UE. 

Além disso, a consulta ativa com outras 
instituições da UE, desde o início do 
processo, contribuirá para maximizar 
sinergias e a aprendizagem mútua com 
outras iniciativas da UE. O EIT empenhar-
se-á num diálogo regular com o 
Parlamento Europeu e com os serviços 
pertinentes da Comissão.

Alteração 21

Proposta de decisão
Anexo – parte 1 – ponto 1.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As razões para dar protagonismo à 
investigação, educação e inovação são 
simples. Num contexto de crescente 
concorrência a nível mundial e perante o 
desafio demográfico com que a Europa se 
confronta internamente, o crescimento 
económico e o emprego futuros neste 
continente surgirão cada vez mais de 
descobertas inovadoras a nível de produtos, 
serviços e modelos empresariais, bem 
como da sua capacidade para cultivar, 
atrair e reter talentos. Embora existam 
histórias individuais de sucesso em toda a 
Europa, os Estados-Membros da UE, em 
média, ficam aquém em comparação com 
os líderes mundiais da inovação. Além 
disso, a UE enfrenta uma concorrência 
crescente em busca de novos talentos 
provenientes de novos centros de 
excelência nas economias emergentes.

As razões para dar protagonismo à 
investigação, educação e inovação são 
simples. Num contexto de crescente 
concorrência a nível mundial e perante o 
desafio demográfico com que a Europa se 
confronta internamente, o crescimento 
económico e o emprego futuros neste 
continente surgirão cada vez mais de 
descobertas inovadoras a nível de produtos, 
serviços e modelos empresariais, bem 
como da sua capacidade para cultivar, 
atrair e reter talentos, e da capacidade dos 
cidadãos de utilizarem, adotarem e 
aplicarem estas inovações. Embora 
existam histórias individuais de sucesso em 
toda a Europa, os Estados-Membros da 
UE, em média, ficam aquém em 
comparação com os líderes mundiais da 
inovação. Além disso, a UE enfrenta uma 
concorrência crescente em busca de novos 
talentos provenientes de novos centros de 
excelência nas economias emergentes.

Alteração 22
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Proposta de decisão
Anexo – parte 1 – ponto 1.1. – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Afigura-se, por conseguinte, necessária 
uma verdadeira mudança nos nossos 
sistemas e paradigmas de inovação. Sucede 
ainda muitas vezes que a excelência no 
ensino superior, na investigação e na 
inovação, embora claramente existente em 
toda a UE, permaneça fragmentada. A 
Europa precisa de ultrapassar esta ausência 
de cooperação estratégica além-fronteiras –
sejam estes países, setores, ou disciplinas. 
Além disso, a Europa necessita de abraçar 
uma verdadeira cultura empresarial, 
essencial para capturar o valor da 
investigação e inovação, para criar novas 
empresas e para uma efetiva implantação 
no mercado das inovações em setores de 
elevado crescimento potencial. A Europa 
tem de promover o papel das instituições 
de ensino superior como motores da 
inovação, uma vez que as pessoas de 
talento têm de ser dotadas das 
competências, dos conhecimentos e das 
atitudes adequados, a fim de impulsionar a 
inovação.

Afigura-se, por conseguinte, necessária 
uma verdadeira mudança nos nossos 
sistemas e paradigmas de inovação. Sucede 
ainda muitas vezes que a excelência no 
ensino superior, na investigação e na 
inovação, embora claramente existente em 
toda a UE, permaneça fragmentada. A 
Europa precisa de ultrapassar esta ausência 
de cooperação estratégica além-fronteiras –
sejam estes, países, setores ou disciplinas. 
Além disso, a Europa possui uma 
verdadeira cultura empresarial, forte e 
aberta, com uma variedade considerável 
de pequenas e médias empresas, essencial 
para alimentar e ajudar a capturar o valor 
da investigação e inovação, para criar 
novas empresas e para alcançar uma 
efetiva implantação no mercado das 
inovações em setores de elevado 
crescimento potencial. A Europa tem de 
promover o papel das instituições de 
ensino superior como motores da inovação, 
uma vez que as pessoas de talento têm de 
ser dotadas das competências, dos 
conhecimentos e das atitudes adequados, a 
fim de impulsionar a inovação.

Alteração 23

Proposta de decisão
Anexo – parte 1 – ponto 1.1. – parágrafo 11

Texto da Comissão Alteração

A criação de CCI como entidades jurídicas 
únicas dirigidas por um Diretor-Geral 
(CEO) prevê um claro afastamento de uma 
abordagem multibeneficiários tradicional. 
Além disso, todas as CCI seguem a lógica 
empresarial para o planeamento estratégico 
das suas atividades, e todas as CCI 
aplicaram o conceito de ecolocalização: 

A criação de CCI como entidades jurídicas 
únicas dirigidas por um Diretor-Geral 
(CEO) prevê um claro afastamento de uma 
abordagem multibeneficiários tradicional. 
Além disso, todas as CCI seguem a lógica 
empresarial para o planeamento estratégico 
das suas atividades, e todas as CCI 
aplicaram o conceito de ecolocalização: 
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reunir diversas equipas num local físico, 
atuar na qualidade de uma câmara de 
compensação para muitas atividades da 
CCI e combinar as competências e 
qualificações desenvolvidas em diferentes
domínios de especialização a nível pan-
europeu.

reunir diversas equipas num local físico, 
atuar na qualidade de uma câmara de 
compensação para muitas atividades da 
CCI e combinar as competências e 
qualificações desenvolvidas em diferentes 
domínios de especialização a nível pan-
europeu. As CCI devem ser capazes de 
mobilizar investimentos e compromissos a 
longo prazo dos setores privados, público 
e terceiro.

Alteração 24

Proposta de decisão
Anexo – parte 2 – ponto 2.2. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No futuro, o EIT deve porfiar por tornar a 
experiência CCI compreensível e 
reproduzível, assentando-a numa cultura 
que possa funcionar como um modelo a 
seguir na Europa e para além dela. 
Mediante a identificação, a análise e a 
partilha de boas práticas, bem como de 
novos modelos de governação e 
financiamento das CCI, o EIT visa garantir 
que os conhecimentos gerados no âmbito 
do EIT e das CCI são divulgados e 
capitalizados em benefício de pessoas e de
instituições, incluindo os que não 
participam diretamente nas CCI.

No futuro, o EIT deve porfiar por tornar a 
experiência CCI compreensível e 
reproduzível, assentando-a numa cultura 
que possa funcionar como um modelo a 
seguir na Europa e para além dela. 
Mediante a identificação, a análise e a 
partilha de boas práticas, bem como de 
novos modelos de governação e 
financiamento das CCI, o EIT visa garantir 
que os conhecimentos gerados no âmbito 
do EIT e das CCI são divulgados e 
capitalizados em benefício do público 
geral, de entidades privadas e das
instituições, incluindo os que não 
participam diretamente nas CCI.
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