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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat prin Regulamentul (CE) 
nr. 294/2008, în scopul de a consolida capacitatea de inovare a Europei. Acesta reprezintă 
prima tentativă a UE de a integra învățământul superior, cercetarea și inovarea în așa-numitul 
„triunghi al cunoașterii”. Această integrare are loc în principal prin intermediul comunităților 
de cunoaștere și inovare (CCI-uri), care reunesc pe termen lung organizații în jurul 
provocărilor societale. EIT a devenit operațional în 2010, sediul său fiind stabilit la 
Budapesta.

Există o voință politică generală de a promova în continuare EIT, raportorul pentru aviz 
salutând ferm, așadar, propunerea referitoare la o Agendă strategică de inovare (ASI). 

Mecanismele de coordonare a inițiativelor UE
Cu toate acestea, trebuie subliniat de la început că ar trebui implementat un mecanism de 
coordonare a EIT cu celelalte activități din cadrul programului „Orizont 2020”. EIT ar trebui 
să stimuleze interacțiunea CCI-urilor la nivelul tuturor pilonilor programului „Orizont 2020”, 
precum și interacțiunea CCI-urilor cu alte inițiative, acordând atenție însă riscului de 
suprapunere.

Extinderea priorităților ASI
Raportorul pentru aviz salută domeniile tematice ale Agendei strategice pentru inovare, însă 
sugerează că lista priorităților inclusă în aceasta ar putea fi extinsă chiar și dincolo de lanțul
de aprovizionare durabilă de la resurse la consumatori, de inovarea pentru un stil de viață 
sănătos și o îmbătrânire activă, de sustenabilitatea explorării, extracției, prelucrării, reciclării 
și substituției materiilor prime, de societățile inteligente și sigure și de mobilitatea urbană. La 
identificarea noilor domenii prioritare, EIT ar trebui să se angajeze într-un dialog periodic cu 
instituțiile UE.

Extinderea participării la toate statele membre și stimularea sinergiilor dintre 
structurile EIT, cu precădere în avantajul IMM-urilor
EIT, ca institut de elită cu o nouă concepție asupra organizării cercetării, a învățământului 
superior și a afacerilor, trebuie să intensifice participarea sectorului privat, în special a IMM-
urilor, la triunghiul cunoașterii. Acest lucru va favoriza o transpunere mai bună a rezultatelor 
cercetării în produse și servicii noi și inovatoare. CCI-urile ar trebui să sprijine regiunile în 
activitățile legate de procesul de „specializare inteligentă” și „evoluție spre excelență”, care 
vor permite implicarea actorilor din toate regiunile Europei. 

Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală 
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În final, raportorul pentru aviz dorește ca EIT să dezvolte o nouă politică și noi practici 
inovatoare privind drepturile de proprietate intelectuală, care să poată răspunde nevoilor și 
intereselor părților implicate din întreaga Europă, în special ale IMM-urilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

ASI ar trebui să definească domeniile 
prioritare pe termen lung pentru Institutul 
European de Inovare și Tehnologie 
(denumit în continuare „EIT”) și să includă 
o evaluare a impactului său economic și a 
capacității de a genera cea mai bună 
valoare adăugată a inovării. ASI ar trebui 
să țină seama de rezultatele monitorizării și 
evaluării EIT. 

ASI ar trebui să definească domeniile 
prioritare pe termen lung pentru Institutul 
European de Inovare și Tehnologie 
(denumit în continuare „EIT”), promovând 
excelența și participarea la scară largă în 
UE, și să includă o evaluare a impactului 
său economic și a capacității de a genera 
cea mai bună valoare adăugată a inovării. 
ASI ar trebui să țină seama de rezultatele 
monitorizării și evaluării EIT. 

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Anexă – titlul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-o lume aflată într-un proces accelerat 
de schimbare, calea Europei către viitor se 
sprijină pe o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Pentru a realiza 
acest obiectiv și pentru a rămâne 
competitivă într-o economie globală bazată 
pe cunoaștere, „triunghiul cunoașterii” -
cercetare, educație și inovare - și 
interacțiunea dintre aceste trei laturi au fost 
recunoscute ca fiind forțe motrice 
esențiale. Uniunea Europeană a acționat în 

Într-o lume aflată într-un proces accelerat 
de schimbare, calea Europei către viitor se 
sprijină pe o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Pentru a realiza 
acest obiectiv și pentru a rămâne 
competitivă într-o economie globală bazată 
pe cunoaștere, „triunghiul cunoașterii” -
cercetare, educație și inovare - și 
interacțiunea dintre aceste trei laturi au fost 
recunoscute ca fiind forțe motrice 
esențiale. Uniunea Europeană a acționat în 
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consecință și a identificat aceste domenii 
ca priorități politice în strategia Europa 
2020. Aceste priorități sunt puse în aplicare 
în special prin intermediul inițiativelor 
emblematice „O Uniune a inovării” și 
„Tineretul în mișcare”, care constituie 
cadrul politic general pentru acțiunile UE 
în aceste domenii. Acestea sunt completate 
de inițiativele emblematice „O politică 
industrială integrată adaptată erei 
globalizării” și „O Europă eficientă din 
punctul de vedere al utilizării resurselor”. 
Institutul European de Inovare și 
Tehnologie va contribui pe deplin la 
atingerea obiectivelor acestor inițiative 
emblematice.

consecință și a identificat aceste domenii 
ca priorități politice în strategia Europa 
2020. Aceste priorități sunt puse în aplicare 
în special prin intermediul inițiativelor 
emblematice „O Uniune a inovării” și 
„Tineretul în mișcare”, care constituie 
cadrul politic general pentru acțiunile UE 
în aceste domenii. Acestea sunt completate 
de inițiativele emblematice „O politică 
industrială integrată adaptată erei 
globalizării”, „O agendă digitală pentru 
Europa”, „O Europă eficientă din punctul 
de vedere al utilizării resurselor” și „O 
agendă pentru noi competențe și locuri de 
muncă”. Institutul European de Inovare și 
Tehnologie va contribui pe deplin la 
atingerea obiectivelor acestor inițiative 
emblematice.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Anexă – titlul 1.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Institutul EIT a fost înființat tocmai în 
acest scop – pentru a contribui la creșterea 
economică și competitivitatea durabilă, 
prin consolidarea capacității de inovare a 
Uniunii și a statelor sale membre. Prin 
deplina integrare a triunghiului cunoașterii 
- învățământul superior, cercetarea și 
inovarea - institutul va aduce o contribuție 
importantă la abordarea provocărilor 
societale din cadrul „Orizont 2020” și va 
aduce schimbări sistemice a modului de 
colaborare a actorilor inovării europene.

Institutul EIT a fost înființat tocmai în 
acest scop – pentru a contribui la creșterea 
economică și competitivitatea durabilă, 
prin consolidarea capacității 
antreprenoriale și de inovare a Uniunii și a 
statelor sale membre și a-i stimula 
potențialul de a transforma rezultatele 
cercetării și inovării în produse și servicii 
cu valoare ridicată. Prin deplina integrare 
a triunghiului cunoașterii - învățământul 
superior, cercetarea și inovarea - institutul 
va aduce o contribuție importantă la 
abordarea provocărilor societale din cadrul 
„Orizont 2020” și va aduce schimbări 
sistemice a modului de colaborare a 
actorilor inovării europene în cadrul unor 
modele de inovare deschise și favorabile 
incluziunii. 
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Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexă – titlul 1.1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea acestui obiectiv, EIT 
combină orientarea strategică la nivelul 
EIT cu o abordare de jos în sus prin 
intermediul comunităților de cunoaștere și 
inovare (CCI-uri). CCI-urile sunt 
parteneriate puternic integrate, care reunesc 
pe termen lung, în jurul provocărilor 
societale specifice, universități și centre de 
cercetare de vârf, întreprinderi mici și mari 
și alți actori de excelență din domeniul 
inovării. Fiecare CCI este organizată în 
jurul unui număr redus de centre de 
colocație interconectate în care partenerii 
lucrează zilnic într-o strânsă colaborare și 
cu un nivel fără precedent de obiective 
strategice comune. Centrele de colocație se 
bazează pe centre de excelență existente, 
dezvoltându-le în ecosisteme locale de 
inovare și interconectându-le într-o rețea 
mai largă de noduri de inovare din întreaga 
Europă. În cadrul EIT, fiecărei CCI i-a fost 
acordat un grad ridicat de autonomie în 
ceea ce privește definirea organizării 
interne, componenței, agendei și metodelor 
de lucru, care să le permită alegerea celei 
mai potrivite metode pentru îndeplinirea 
obiectivelor. La nivel strategic, EIT 
organizează procesul de selecție a CCI-
urilor, le coordonează printr-un cadru 
flexibil și difuzează cele mai bune modele 
de guvernanță și finanțare.

Pentru realizarea acestui obiectiv, EIT 
combină orientarea strategică la nivelul 
EIT cu o abordare de jos în sus prin 
intermediul comunităților de cunoaștere și 
inovare (CCI-uri). CCI-urile sunt 
parteneriate puternic integrate la scară 
europeană, care reunesc pe termen lung, în 
jurul provocărilor societale specifice, 
universități și centre de cercetare de vârf, 
întreprinderi mici și mari și alți actori de 
excelență din domeniul inovării. Fiecare 
CCI este organizată în jurul unui număr 
redus de centre de colocație interconectate 
în care partenerii lucrează zilnic într-o 
strânsă colaborare și cu un nivel fără 
precedent de obiective strategice comune. 
Centrele de colocație se bazează pe centre 
de excelență existente, dezvoltându-le în 
ecosisteme locale de inovare și 
interconectându-le într-o rețea mai largă de 
noduri de inovare din întreaga Europă. În 
cadrul EIT, fiecărei CCI i-a fost acordat un 
grad ridicat de autonomie în ceea ce 
privește definirea organizării interne, 
componenței, agendei și metodelor de 
lucru, care să le permită alegerea celei mai 
potrivite metode pentru îndeplinirea 
obiectivelor. EIT ar trebui să joace rolul 
unui model, la nivel european, de 
guvernanță eficace și subtilă. La nivel 
strategic, EIT organizează procesul de 
selecție a CCI-urilor, conform domeniilor 
tematice aprobate de Parlamentul 
European și Consiliu, le coordonează 
printr-un cadru flexibil și difuzează cele 
mai bune modele de guvernanță și 
finanțare.
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Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexă – titlul 1.1 – paragraful 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înființarea CIC-urilor ca entități juridice 
unice conduse de un director executiv oferă 
o diferență clară față de o abordare 
tradițională cu beneficiari multipli. În plus, 
toate CCI-urile urmează un raționament de 
afaceri la planificarea strategică a 
activităților lor, toate CCI-urile punând în
aplicare conceptul de colocație: reunirea de 
diferite echipe în același loc fizic, 
acționând ca dispecerat pentru multe 
activități ale CCI-urilor, combinând 
competențe și aptitudini dezvoltate în 
diferite domenii de specializare la nivel 
paneuropean. 

Înființarea CIC-urilor ca entități juridice 
unice conduse de un director executiv oferă 
o diferență clară față de o abordare 
tradițională cu beneficiari multipli. În plus, 
toate CCI-urile urmează un raționament de 
afaceri la planificarea strategică a 
activităților lor, toate CCI-urile punând în 
aplicare conceptul de colocație: reunirea de 
diferite echipe în același loc fizic, 
acționând ca dispecerat pentru multe 
activități ale CCI-urilor, combinând 
competențe și aptitudini dezvoltate în 
diferite domenii de specializare la nivel 
paneuropean. CCI-urile ar trebui să fie în 
măsură să mobilizeze investiții și 
angajamente pe termen lung din partea 
sectorului de afaceri.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexă – titlul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va avea o contribuție importantă la 
obiectivele programului Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale în mod complementar față de alte 
inițiative în aceste domenii. În cadrul 
Orizont 2020, EIT va face parte din 
obiectivul „abordarea provocărilor 
societale”, însă conform principiului 
interacțiunii adecvate între obiective, 
aceasta va contribui și la „crearea unei 
poziții de lider în sectorul industrial și a 
unor cadre de competitivitate” prin 
stimularea cercetării orientate spre 
rezultate și încurajarea creării de IMM-uri
inovatoare cu creștere ridicată. În cele din 

EIT va avea o contribuție importantă la 
obiectivele programului Orizont 2020, în 
special prin abordarea provocărilor 
societale în mod complementar față de alte 
inițiative în aceste domenii. În cadrul 
Orizont 2020, EIT va face parte din 
obiectivul „abordarea provocărilor 
societale”, însă conform principiului 
interacțiunii adecvate între obiective, 
aceasta va contribui și la „crearea unei 
poziții de lider în sectorul industrial și a 
unor cadre de competitivitate” prin 
stimularea cercetării orientate spre 
rezultate și încurajarea creării de modele de 
inovare deschise și favorabile incluziunii 
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urmă, EIT va contribui la crearea unei 
„baze științifice de excelență” prin 
încurajarea mobilității transfrontaliere -
între discipline, sectoare și țări - precum și 
prin îmbinarea spiritului antreprenorial și a 
culturii asumării de riscuri în programe 
postuniversitare inovative. Prin urmare, 
EIT va contribui în mod semnificativ la 
promovarea condițiilor-cadru necesare 
pentru realizarea potențialului inovator al 
cercetării din UE și pentru promovarea 
realizării spațiului european de cercetare 
(SEC). 

în rândul IMM urilor inovatoare cu 
creștere ridicată. În cele din urmă, EIT va 
contribui la crearea unei „baze științifice de 
excelență” prin încurajarea mobilității 
transfrontaliere - între discipline, sectoare 
și țări - precum și prin îmbinarea spiritului 
antreprenorial și a culturii asumării de 
riscuri în programe postuniversitare 
inovative. Prin urmare, EIT va contribui în 
mod semnificativ la promovarea 
condițiilor-cadru necesare pentru realizarea 
potențialului inovator al cercetării din UE 
și pentru promovarea realizării spațiului 
european de cercetare (SEC). În urma 
consultării cu EIT, Comisia Europeană 
propune un mecanism de coordonare 
între EIT și celelalte activități din cadrul 
Programului Orizont 2020, care urmează 
să fie pus în aplicare de EIT.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexă – titlul 1.3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mai mult, există oportunități de interacțiuni 
de consolidare reciprocă cu politica de 
coeziune a Uniunii prin abordarea 
legăturilor dintre aspectele locale și globale 
ale inovării. Centrele de colocație asigură 
colaborarea transfrontalieră și se află într-o 
poziție bună pentru a capitaliza diferitele 
sisteme de finanțare din regiunile lor. 
Centrele de colocație joacă un rol major în 
consolidarea conectivității locale și globale 
a CCI-urilor în ansamblu, inclusiv prin 
strânsa cooperare cu autoritățile regionale, 
în special cele implicate în elaborarea și 
punerea în aplicare a strategiilor de inovare 
regionale pentru specializarea inteligentă 
(RIS3). În plus, legăturile dintre CCI-uri și 
organizațiile de grupuri locale ar putea fi 
consolidate pentru a mări implicarea IMM-
urilor în activitățile CCI-urilor. În timp ce 
oportunitățile de sinergii diferă în funcție 

Mai mult, există oportunități de interacțiuni 
de consolidare reciprocă cu politica de 
coeziune a Uniunii prin abordarea 
legăturilor dintre aspectele locale și globale 
ale inovării. Unul dintre rolurile 
principale ale CCI-urilor din cadrul EIT 
este sprijinirea regiunilor în activitățile 
legate de procesul de „specializare 
inteligentă” și „evoluție spre excelență”, 
care vor permite actorilor din toate 
regiunile Europei să participe la EIT și să 
beneficieze de pe urma sa. Centrele de 
colocație asigură colaborarea 
transfrontalieră și se află într-o poziție 
bună pentru a capitaliza diferitele sisteme 
de finanțare din regiunile lor. Centrele de 
colocație joacă un rol major în 
consolidarea conectivității locale și globale 
a CCI-urilor în ansamblu, inclusiv prin 
strânsa cooperare cu autoritățile regionale, 
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de aria tematică a CCI-urilor, o serie de 
inițiative și programe la nivelul UE par să 
fie în special în măsură să ofere beneficii 
rezultate din cooperare și coordonare. 
Deoarece însuși conceptul EIT/CCI se 
bazează pe asigurarea unei valori adăugate 
excelenței europene existente, CCI-urile –
prezente și viitoare – vor încerca prin 
definiție să exploreze la maximum aceste 
sinergii. CCI-urile vor asigura valoare 
adăugată inițiativelor care ar putea exista în 
domeniile relevante, inclusiv inițiativele de 
programare comună (IPC), parteneriatele 
europene pentru inovare (PEI) și 
parteneriatele public-private (PPP). 

în special cele implicate în elaborarea și 
punerea în aplicare a strategiilor de inovare 
regionale pentru specializarea inteligentă 
(RIS3). În plus, legăturile dintre CCI-uri și 
organizațiile de grupuri locale ar putea fi 
consolidate pentru a mări implicarea IMM-
urilor în activitățile CCI-urilor. Noile 
concepte ale Comunităților regionale de 
inovare și implementare (CRI), elaborate 
de CCI-uri, oferă un model care poate 
contribui în mod eficace la conectivitatea 
și la stabilirea de legături cu politica de 
coeziune și cu instrumentele sale de 
finanțare. În timp ce oportunitățile de 
sinergii diferă în funcție de aria tematică a 
CCI-urilor, o serie de inițiative și programe 
la nivelul UE par să fie în special în măsură 
să ofere beneficii rezultate din cooperare și 
coordonare. Deoarece însuși conceptul 
EIT/CCI se bazează pe asigurarea unei 
valori adăugate excelenței europene 
existente, CCI-urile – prezente și viitoare –
vor încerca prin definiție să exploreze la 
maximum aceste sinergii. CCI-urile vor 
asigura valoare adăugată inițiativelor care 
ar putea exista în domeniile relevante, 
inclusiv inițiativele de programare comună 
(IPC), parteneriatele europene pentru 
inovare (PEI) și parteneriatele public-
private (PPP).

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexă – titlul 1.3 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

În practică, oportunitățile de sinergii se vor 
materializa în diferite moduri, în funcție de 
CCI-uri și de provocări. În prezent sunt în 
curs de elaborare legături la nivel de CCI 
cu alte inițiative, în funcție de specificul 
fiecărei CCI și a domeniului său tematic. 

În practică, oportunitățile de sinergii se vor 
materializa în diferite moduri, în funcție de 
CCI-uri și de provocări. În prezent sunt în 
curs de elaborare legături la nivel de CCI 
cu alte inițiative, în funcție de specificul 
fiecărei CCI și a domeniului său tematic. 
În plus, EIT ar trebui să stimuleze 
interacțiunea și sinergiile dintre CCI-uri 
la nivelul tuturor pilonilor programului 
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„Orizont 2020”, precum și cu alte 
inițiative, acordând atenție însă riscului 
de suprapunere.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexă – titlul 2.1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexă – titlul 2.1 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un element important în acest sens este 
elaborarea, împreună cu CCI-urile, a unei 

Un element important în acest sens este 
elaborarea, împreună cu CCI-urile, a unei 
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veritabile „identități corporative” a EIT în 
jurul unui set de valori comune. În timp ce 
toate CCI-urile și partenerii lor individuali 
dispun de propriile identități și valori 
corporative, toți împărtășesc valori care 
reunesc comunitatea EIT/CCI-uri. Acestea 
sunt: excelență în cadrul triunghiului 
cunoașterii; persoane calificate și cu spirit 
antreprenorial; colaborări pe termen lung 
între țări, discipline și sectoare; 
concentrarea asupra impactului economic 
și societal. O astfel de identitate va 
îmbunătăți vizibilitatea externă și prestigiul 
EIT și al CCI-urilor.

veritabile „identități corporative” a EIT în 
jurul unui set de valori comune. În timp ce 
toate CCI-urile și partenerii lor individuali 
dispun de propriile identități și valori 
corporative, toți împărtășesc valori care 
reunesc comunitatea EIT/CCI-uri. Acestea 
sunt: excelență în cadrul triunghiului 
cunoașterii; oportunități pentru implicarea 
tuturor statelor membre; persoane 
calificate și cu spirit antreprenorial; 
colaborări pe termen lung între țări, 
discipline și sectoare; concentrarea asupra 
impactului economic și societal. O astfel de 
identitate va îmbunătăți vizibilitatea 
externă și prestigiul EIT și al CCI-urilor.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexă – subtitlul 2.1.1 – paragraful 5 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Va încuraja CCI-urile să dezvolte o mai 
mare varietate de activități educaționale și 
de formare.

va încuraja CCI-urile să dezvolte o mai 
mare varietate de activități educaționale și 
de formare în întreaga UE și să ofere 
consiliere cu privire la acestea.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexă – subtitlul 2.1.2 – paragraful 5 – formula introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele domenii tematice au fost 
identificate ca domenii pentru care 
înființarea unei noi CCI ar avea cel mai 
însemnat potențial de valoare adăugată 
pentru activitățile existente și care ar 
stimula cu adevărat inovarea: 

Următoarele domenii tematice orientative
au fost identificate ca domenii pentru care 
înființarea unei noi CCI ar avea cel mai 
însemnat potențial de valoare adăugată 
pentru activitățile existente și care ar 
stimula cu adevărat inovarea:
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Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexă – titlul 2.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În perioada inițială, EIT și-a concentrat 
eforturile în principal pe crearea CCI-
urilor. Deși consolidarea centrelor de 
excelență existente reprezintă un obiectiv 
clar al EIT, acesta va trebui să se asigure 
că sunt generate beneficii și pentru domenii 
ale Uniunii care nu sunt implicate direct în 
CCI-uri. Prin urmare, de o importanță 
critică pentru EIT este promovarea 
difuzării de bune practici pentru integrarea 
triunghiului cunoașterii cu scopul de a 
dezvolta o cultură comună a inovării și a 
schimbului de cunoștințe. 

În perioada inițială, EIT și-a concentrat 
eforturile în principal pe crearea CCI-
urilor. Obiectivul clar al EIT trebuie să fie
consolidarea centrelor de excelență 
existente prin încurajarea participării 
largi a statelor membre. EIT va trebui să 
se asigure că sunt generate beneficii și 
pentru domenii ale Uniunii care nu sunt 
implicate direct în CCI-uri. Prin urmare, de
o importanță critică pentru EIT este 
promovarea difuzării de bune practici 
pentru integrarea triunghiului cunoașterii 
cu scopul de a dezvolta o cultură comună a 
inovării și a schimbului de cunoștințe.

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexă – titlul 2.2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va contribui la sprijinirea dezvoltării 
unei noi politici și a unor noi practici 
inovatoare privind drepturile de
proprietate intelectuală, care să poată 
răspunde nevoilor și intereselor părților 
implicate din întreaga Europă, în special 
ale IMM-urilor. Acest lucru va favoriza o 
transpunere mai bună a rezultatelor 
cercetării în produse și servicii noi și 
inovatoare. 
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Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexă – titlul 2.2 – paragraful 9 – liniuța 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

va avea un rol principal în elaborarea 
unei politici și a unor practici inovatoare 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală, care să poată răspunde 
nevoilor și intereselor părților implicate 
din întreaga Europă, în special ale IMM-
urilor.

Amendamentul 16

Propunere de decizie
Anexă – titlul 2.2 – paragraful 9a– liniuța 4b (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

va asigura o participare intensă a 
sectorului privat, în special a IMM-urilor, 
la triunghiul cunoașterii.

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexă – titlul 2.3 – paragraful 5 – formula introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și-a sporit eforturile de sprijinire a 
EIT în vederea instituirii unui sistem 
eficient și solid de monitorizare orientat 
spre rezultate. Acest sistem de 
monitorizare va asigura deplina 
responsabilitate EIT și a CCI-urilor, 
calitatea rezultatelor, contribuția la 
prioritățile programului Orizont 2020 și, în 
același timp, va permite o flexibilitate 
suficient de mare în ceea ce privește 
dinamica activităților CCI-urilor. Aceasta 
va permite EIT să dezvolte o capacitate 
solidă de culegere și analiză a informațiilor 

Comisia și-a sporit eforturile de sprijinire a 
EIT în vederea instituirii unui sistem 
eficient și solid de monitorizare orientat 
spre rezultate. Acest sistem de 
monitorizare va asigura deplina 
responsabilitate EIT și a CCI-urilor, 
calitatea rezultatelor, contribuția la 
prioritățile programului Orizont 2020 și, în 
același timp, va permite o flexibilitate 
suficient de mare în ceea ce privește 
dinamica activităților CCI-urilor și 
deschiderea lor către idei și parteneri noi. 
Aceasta va permite EIT să dezvolte o 
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trimise de CCI-uri, pentru măsurarea 
performanței EIT în raport cu propriile 
obiective și pentru evaluarea EIT și a CCI-
urilor în raport cu cele mai bune practici la 
nivel european și mondial. Sistemul va fi 
conceput într-un mod flexibil și, dacă este 
cazul, va fi ajustat pentru a se lua în 
considerare portofoliul de activități ale EIT 
și ale CCI-urilor din ce în ce mai vast și 
aflat în plină evoluție. Ca urmare a 
recomandării evaluării externe 
independente și a dispozițiilor generale de 
monitorizare din cadrul Orizont 2020, 
Comisia a propus, în asociere cu EIT și cu 
CCI-urile, instituirea unui sistem de 
monitorizare a performanțelor orientat spre 
rezultate a EIT, prin abordarea a patru 
niveluri de activitate: 

capacitate solidă de culegere și analiză a 
informațiilor trimise de CCI-uri, pentru 
măsurarea performanței EIT în raport cu 
propriile obiective și pentru evaluarea EIT 
și a CCI-urilor în raport cu cele mai bune 
practici la nivel european și mondial. 
Sistemul va fi conceput într-un mod 
flexibil și, dacă este cazul, va fi ajustat 
pentru a se lua în considerare portofoliul de 
activități ale EIT și ale CCI-urilor din ce în 
ce mai vast și aflat în plină evoluție. Ca 
urmare a recomandării evaluării externe 
independente și a dispozițiilor generale de 
monitorizare din cadrul Orizont 2020, 
Comisia a propus, în asociere cu EIT și cu 
CCI-urile, instituirea unui sistem de 
monitorizare a performanțelor orientat spre 
rezultate a EIT, prin abordarea a patru 
niveluri de activitate: 

Amendamentul 18

Propunere de decizie
Anexă – titlul 3.2 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Interacțiunile dintre EIT și CCI-uri oferă 
nu numai cadrul pentru funcționarea cu 
succes a CCI-urilor, ci se află, de 
asemenea, la baza procesului de învățare 
reciprocă care îi oferă EIT posibilitatea de 
a-și juca rolul de banc de testare pentru 
noile modele de inovare. Pentru a oferi 
CCI-urilor condițiile-cadru adecvate, EIT 
trebuie să furnizeze orientări clare și 
coerente în toate etapele procesului, fără ca 
acestea să fie în același timp prea detaliate. 
Interacțiunile dintre sediul EIT și CCI-uri 
trebuie să fie sistematice și bazate pe 
încredere pentru a atinge eficiența maximă. 
La aceasta ar trebui să contribuie atât 
relațiile contractuale dintre EIT și CCI-uri, 
cât și modalitățile de organizare ale 
sediului EIT. 

Interacțiunile dintre EIT și CCI-uri oferă 
nu numai cadrul pentru funcționarea cu 
succes a CCI-urilor, ci se află, de 
asemenea, la baza procesului de învățare 
reciprocă care îi oferă EIT posibilitatea de 
a-și juca rolul de banc de testare pentru 
noile modele de inovare. Pentru a oferi 
CCI-urilor condițiile-cadru adecvate, EIT 
trebuie să furnizeze orientări clare și 
coerente în toate etapele procesului, fără ca 
acestea să fie în același timp prea detaliate.
Aceste orientări ar putea viza în special 
gestionarea CCI-urilor și cooperarea lor 
cu partenerii. Interacțiunile dintre sediul 
EIT și CCI-uri trebuie să fie sistematice și
regulate, precum și clare, transparente și
bazate pe încredere pentru a atinge 
eficiența maximă. La aceasta ar trebui să 
contribuie atât relațiile contractuale dintre 
EIT și CCI-uri, cât și modalitățile de 
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organizare ale sediului EIT. 

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexă – titlul 3.2 – paragraful 3 – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

va oferi orientări privind gestionarea 
CCI-urilor și cooperarea lor cu partenerii. 

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexă – titlul 3.3 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, o consultare activă cu alte instituții 
ale UE, în special cu serviciile relevante 
ale Comisiei, încă de la începutul 
procesului, va contribui la maximizarea 
sinergiilor și a învățării reciproce cu alte 
inițiative ale UE. 

În plus, o consultare activă cu alte instituții 
ale UE încă de la începutul procesului, va 
contribui la maximizarea sinergiilor și a 
învățării reciproce cu alte inițiative ale UE. 
EIT se va angaja într-un dialog regulat cu 
Parlamentul European și cu serviciile 
relevante ale Comisiei.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexă – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Motivele pentru aducerea cercetării, 
educației și inovării în centrul atenției sunt 
clare. În contextul unei concurențe globale 
aflată în continuă creștere și al confruntării 
cu provocarea demografică din interior, 
creșterea economică și noile locuri de 
muncă ale Europei vor proveni din ce în ce 
mai mult din descoperiri inovatoare în 
domeniul produselor, serviciilor și 
modelelor de afaceri, precum și din 
capacitatea sa de cultivare, atragere și 
păstrare a talentelor. Deși există povești de 

Motivele pentru aducerea cercetării, 
educației și inovării în centrul atenției sunt 
clare. În contextul unei concurențe globale 
aflate în continuă creștere și al confruntării 
cu provocarea demografică din interior, 
creșterea economică și noile locuri de 
muncă ale Europei vor proveni din ce în ce 
mai mult din descoperiri inovatoare în 
domeniul produselor, serviciilor și 
modelelor de afaceri, precum și din 
capacitatea sa de cultivare, atragere și 
păstrare a talentelor și din capacitatea 
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succes individuale în întreaga Europă, 
statele membre ale UE sunt în medie mai 
puțin performante în comparație cu liderii 
inovării la nivel mondial. În plus, UE se 
confruntă cu o concurență sporită în ceea 
ce privește atragerea de talente din partea 
noilor centre de excelență din economiile 
emergente.

cetățenilor de a utiliza, a adopta și a 
aplica aceste inovații. Deși există povești 
de succes individuale în întreaga Europă, 
statele membre ale UE sunt în medie mai 
puțin performante în comparație cu liderii 
inovării la nivel mondial. În plus, UE se 
confruntă cu o concurență sporită în ceea 
ce privește atragerea de talente din partea 
noilor centre de excelență din economiile 
emergente.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexă – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, este necesară o schimbare 
autentică a sistemelor de inovare și a 
paradigmelor noastre. Deși excelența în 
învățământul superior, cercetare și inovare 
există în mod clar în întreaga UE, ea 
rămâne în continuare prea adesea 
fragmentată. Europa trebuie să depășească 
această lipsă de cooperare strategică între 
țări, sectoare și discipline. Mai mult, 
Europa trebuie să adopte o adevărată
cultură antreprenorială, care este esențială 
pentru valorificarea cercetării și inovării, 
pentru crearea de întreprinderi noi și 
introducerea efectivă pe piață a inovărilor 
în sectoare cu un puternic potențial de 
creștere. Europa trebuie să promoveze rolul 
instituțiilor de învățământ superior ca 
motoare ale inovării, deoarece talentele 
trebuie să fie dotate cu competențele, 
cunoștințele și atitudinile necesare pentru 
stimularea inovării.

Prin urmare, este necesară o schimbare 
autentică a sistemelor de inovare și a 
paradigmelor noastre. Deși excelența în 
învățământul superior, cercetare și inovare 
există în mod clar în întreaga UE, ea 
rămâne în continuare prea adesea 
fragmentată. Europa trebuie să depășească 
această lipsă de cooperare strategică între 
țări, sectoare și discipline. Mai mult, 
Europa are o cultură antreprenorială 
puternică, deschisă și veritabilă, cu o 
diversitate semnificativă a întreprinderilor 
mici și mijlocii, care este esențială pentru 
favorizarea și valorificarea cercetării și 
inovării, pentru crearea de întreprinderi noi 
și introducerea efectivă pe piață a 
inovărilor în sectoare cu un puternic 
potențial de creștere. Europa trebuie să 
promoveze rolul instituțiilor de învățământ 
superior ca motoare ale inovării, deoarece 
talentele trebuie să fie dotate cu 
competențele, cunoștințele și atitudinile 
necesare pentru stimularea inovării.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Anexă – partea 1 – punctul 1.1 – paragraful 11



AD\909043RO.doc 17/18 PE491.106v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înființarea CIC-urilor ca entități juridice 
unice conduse de un director executiv oferă 
o diferență clară față de o abordare 
tradițională cu beneficiari multipli. În plus, 
toate CCI-urile urmează un raționament de 
afaceri la planificarea strategică a 
activităților lor, toate CCI-urile punând în 
aplicare conceptul de colocație: reunirea de 
diferite echipe în același loc fizic, 
acționând ca dispecerat pentru multe 
activități ale CCI-urilor, combinând 
competențe și aptitudini dezvoltate în 
diferite domenii de specializare la nivel 
paneuropean.

Înființarea CIC-urilor ca entități juridice 
unice conduse de un director executiv oferă 
o diferență clară față de o abordare 
tradițională cu beneficiari multipli. În plus, 
toate CCI-urile urmează un raționament de 
afaceri la planificarea strategică a 
activităților lor, toate CCI-urile punând în 
aplicare conceptul de colocație: reunirea de 
diferite echipe în același loc fizic, 
acționând ca dispecerat pentru multe 
activități ale CCI-urilor, combinând 
competențe și aptitudini dezvoltate în 
diferite domenii de specializare la nivel 
paneuropean. CCI-urile ar trebui să fie în 
măsură să mobilizeze investiții și 
angajamente pe termen lung din partea 
sectoarelor privat, public și terțiar.

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexă – partea 2 – punctul 2.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În viitor, EIT trebuie să depună eforturi 
pentru a face ca experiența CCI-urilor să 
fie reproductibilă și ușor de înțeles, 
integrând-o într-o cultură care poate servi 
drept model în Europa și în afara acesteia. 
Prin identificarea, analizarea și schimbul 
de bune practici, precum și a unor modele 
noi de guvernanță și finanțare a CCI-urilor, 
EIT urmărește să se asigure că cunoștințele 
generate în cadrul EIT și a CCI-urilor sunt 
diseminate și capitalizate în beneficiul 
cetățenilor și a instituțiilor, inclusiv cele 
care nu sunt direct implicate în cadrul CCI-
urilor.

În viitor, EIT trebuie să depună eforturi 
pentru a face ca experiența CCI-urilor să 
fie reproductibilă și ușor de înțeles, 
integrând-o într-o cultură care poate servi 
drept model în Europa și în afara acesteia. 
Prin identificarea, analizarea și schimbul 
de bune practici, precum și a unor modele 
noi de guvernanță și finanțare a CCI-urilor, 
EIT urmărește să se asigure că cunoștințele 
generate în cadrul EIT și al CCI-urilor sunt 
diseminate și capitalizate în beneficiul 
publicului larg, al entităților private și al
instituțiilor, inclusiv cele care nu sunt 
direct implicate în cadrul CCI-urilor.
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