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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) foi criado pelo Regulamento (CE) 
n.º 294/2008 com o objetivo de reforçar a capacidade de inovação da Europa. 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 de desafios societais. O EIT começou a funcionar em 
2010 e tem sede em Budapeste.

A Comissão apresenta agora alterações ao regulamento que estabelece o EIT. As alterações 
propostas baseiam-se nos ensinamentos colhidos durante o período inicial, nas 
recomendações dos relatórios de avaliação externa e nos resultados de amplas consultas com 
os participantes do EIT. Este regulamento modificativo está também estreitamente ligado à 
proposta do Programa Estratégico de Inovação do EIT, que se baseia na proposta do Conselho 
Diretivo do EIT.

O relator centra o seu parecer principalmente nos seguintes aspetos:

Melhorar as estruturas governativas do EIT e o diálogo com as instituições da UE
A experiência demonstra que a composição dos órgãos do EIT deve ser simplificada. Em 
particular, as tarefas do Conselho Diretivo e do Diretor devem ser clarificadas mais 
pormenorizadamente. O Conselho Diretivo e o Diretor devem agir sempre no interesse do 
EIT, com toda a independência e imparcialidade. O relator de parecer salienta também a 
importância de envolver adequadamente as instituições da UE aquando do estabelecimento 
dos Programas de Trabalho do EIT.

Aumentar a participação em todos os Estados-Membros e promover sinergias das 
estruturas do EIT, particularmente em benefício das PME
Os princípios de abertura, transparência e equilíbrio de interesses devem estar no centro dos 
princípios governativos e o alargamento da participação a novos participantes em toda a UE, 
trazendo novas ideias e, em especial, aumentando a participação das pequenas e médias 
empresas (PME) deve, por isso, constar da estratégia das CCI para o crescimento. Apesar de 
nem todos os mercados terem a mesma estrutura, é importante dar às PME a oportunidade de 
participarem plenamente em todas as Comunidades de Conhecimento e Inovação (CCI). As 
empresas públicas e as autoridades locais, assim como as organizações sem fins lucrativos, 
também devem participar nas CCI, se apropriado.

Gestão dos Direitos de Propriedade Intelectual
O relator de parecer é da opinião de que as regras respeitantes à gestão dos direitos de 
propriedade intelectual devem assegurar o equilíbrio certo entre os titulares dos direitos e os 
utilizadores. As regras devem proporcionar orientação e modelos que promovam a 
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transferência e a difusão de conhecimentos, tanto no contexto das CCI como, mais 
amplamente, por toda a UE.

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 regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

As regras relativas à gestão dos direitos de 
propriedade intelectual e da disseminação 
de resultados são definidas nas regras de 
participação e devem assegurar o 
equilíbrio certo entre os titulares dos 
direitos e os utilizadores. A Comissão 
Europeia, consultando o EIT, deve 
fornecer orientações relativamente a 
modelos inovadores de direitos de 
propriedade intelectual que promovam a 
transferência e a difusão de 
conhecimentos, tanto no contexto das CCI 
como, mais amplamente, em toda a UE. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O EIT deve trabalhar estreitamente com 
as pequenas e médias empresas (PME) 
para assegurar a sua participação ativa 
nas atividades das CCI. As empresas
públicas e as autoridades locais, assim 
como as organizações sem fins lucrativos, 
também devem participar nas CCI, se 
apropriado.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) O alcance da contribuição do EIT para 
as Comunidades de Conhecimento e 
Inovação (a seguir designadas «CCI») deve 
ser definido, devendo ser clarificadas as 
origens dos recursos financeiros das CCI.
Em particular, o financiamento da UE 
deve ser considerado uma alavanca para 
incentivar as CCI a procurarem outras 
fontes de financiamento, privado ou 
público, devendo as instituições da UE, no 
futuro, ponderar um a análise da 
utilização do financiamento da UE como 
uma alavanca.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) A composição dos órgãos do EIT deve 
ser simplificada. O funcionamento do 
Conselho Diretivo do EIT deverá ser 
racionalizado, devendo as funções e tarefas 
respetivas do Conselho Diretivo e do 
Diretor ser objeto de uma maior 
clarificação. O Conselho Diretivo e o 
Diretor devem agir sempre no interesse do 
EIT, com toda a independência, 
imparcialidade e transparência.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

O programa de trabalho trienal do EIT 
deve ter em conta o parecer da Comissão, 
do Parlamento Europeu e do Conselho
sobre os objetivos específicos do EIT, tal 
como definido na iniciativa Horizonte 
2020, e a sua complementaridade com as 
políticas e os instrumentos da União 
Europeia. Estas instituições da UE devem 
ser adequadamente envolvidas aquando 
do estabelecimento deste programa.

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Após o ponto 10, conforme aditado pela proposta da Comissão 2011/0384(COD).
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 294/2008
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Após o ponto 10, conforme aditado pela proposta da Comissão 2011/0384(COD).

Alteração 9
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Proposta de regulamento
Artigo 1.° – ponto 6 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 294/2008,
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A maioria das organizações parceiras 
que formam as CCI deve estar estabelecida
nos Estados-Membros. Cada CCI deve ser 
constituída, pelo menos, por uma 
instituição do ensino superior e uma
entidade privada.

Justificação

Após o ponto 10, conforme aditado pela proposta da Comissão 2011/0384(COD).

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 294/2008,
Artigo 15 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

iniciativa Horizonte 2020 e a sua 
complementaridade com as políticas e os 
instrumentos da União. O EIT deve tomar 
devidamente em conta estes pareceres e, 
em caso de desacordo, justificar a sua 
posição. O programa de trabalho definitivo 
é transmitido pelo EIT ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, à Comissão, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, para conhecimento;

Alteração 11

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – ponto 2 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter em conta o equilíbrio 
entre a experiência nos domínios do ensino 
superior, investigação, inovação e espírito 
empresarial, bem como entre homens e 
mulheres, e os diferentes contextos nos 
quais se inscrevem o ensino superior, a 
investigação e a inovação na União.

A Comissão deve ter em conta o equilíbrio 
entre a experiência nos domínios do ensino 
superior, investigação, inovação e espírito 
empresarial, bem como entre homens e 
mulheres, e o alargamento da participação 
dos diferentes contextos nos quais se 
inscrevem o ensino superior, a investigação 
e a inovação na União.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Anexo – secção 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

Os membros do Conselho Diretivo agem 
no interesse do EIT, salvaguardando os 
respetivos fins, missões, identidade e 
coerência, com toda a independência.

Os membros do Conselho Diretivo agem 
no interesse do EIT, salvaguardando os 
respetivos fins, missões, identidade, 
autonomia e coerência, com toda a 
independência, transparência e 
imparcialidade.
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – ponto 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Define, com o acordo da Comissão, 
honorários adequados para os membros do 
Conselho Diretivo e da comissão 
executiva; estes honorários devem ter por 
referência disposições idênticas nos 
Estados-Membros;

(g) Define, com o acordo da Comissão, 
honorários adequados para os membros do 
Conselho Diretivo e da comissão 
executiva;

Alteração 14

Proposta de regulamento
Anexo – secção 2 – ponto 1 – alínea p) 

Texto da Comissão Alteração

(p) Promove o EIT a nível mundial, de 
molde a torná-lo atrativo e a fazer dele um 
organismo de craveira mundial para a 
excelência no ensino superior, na 
investigação e na inovação.

(p) Promove o EIT a nível mundial, de 
molde a torná-lo atrativo a nível científico, 
académico e, em particular, empresarial e
a fazer dele um organismo de craveira 
mundial para a excelência no ensino 
superior, na investigação e na inovação;

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo – secção 4 – ponto 3 – alínea m) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(m) Assegurar uma boa comunicação com 
as instituições da UE;
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Anexo – secção 4 – ponto 3 – alínea n) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(n) Agir no interesse do EIT, 
salvaguardando os respetivos objetivos e 
missão, identidade, autonomia e 
coerência, com toda a independência, 
transparência e imparcialidade.
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