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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) a fost înființat prin Regulamentul (CE) 
nr. 294/2008, cu 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.

Comisia prezintă acum amendamente la regulamentul de înființare a EIT. Modificările 
propuse se bazează pe concluziile trase în urma experienței din perioada inițială, pe 
recomandările din rapoartele externe de evaluare și pe rezultatele consultărilor largi 
organizate cu părțile interesate ale EIT. Regulamentul de modificare este, de asemenea, strâns 
legat de propunerea unei Agende strategice pentru inovare a EIT, care are ca punct de plecare 
propunerea consiliului de conducere al EIT. 

În prezentul aviz, raportorul se concentrează în principal asupra aspectelor prezentate în 
continuare. 

Îmbunătățirea structurilor de conducere a EIT și a dialogului cu instituțiile UE
Din experiența de până acum rezultă că compoziția organismelor EIT ar trebui simplificată. 
Ar trebui mai ales clarificate sarcinile consiliului de conducere și ale directorului. Consiliul de 
conducere și directorul trebuie să acționeze întotdeauna în interesul EIT, într-un mod 
independent și imparțial. Raportorul subliniază, de asemenea, importanța unei implicări 
adecvate a instituțiilor UE în stabilirea programelor de lucru ale EIT.

Creșterea participării în rândul tuturor statelor membre și stimularea sinergiei între 
structurile EIT, în beneficiul, mai ales, al IMM-urilor
Principiile deschiderii, transparenței și echilibrului intereselor trebuie să constituie 
principalele principii directoare și, de aceea, trebuie inclusă în strategia de creștere a CCI-
urilor extinderea participării noilor veniți din întreaga UE care aduc idei noi, și în special 
extinderea participării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Chiar dacă nu toate piețele 
au aceeași structură, este important să se ofere IMM-urilor posibilitatea de a participa pe 
deplin la Comunitățile de cunoaștere și inovare (CCI). Societățile publice, autoritățile locale și 
organizațiile non-profit trebuie, de asemenea, implicate în CCI-uri într-un mod adecvat.

Gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală 
Raportorul consideră că normele de management al drepturilor de proprietate intelectuală 
trebuie să găsească echilibrul just între deținătorii drepturilor și utilizatori. Aceste norme 
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trebuie să conțină orientări și modele care să promoveze transferul și difuzarea cunoștințelor, 
în cadrul CCI-urilor și la scară cât mai largă în UE. 

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 regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Normele privind gestionarea drepturilor de 
proprietate intelectuală și difuzarea 
rezultatelor sunt definite în normele de 
participare și trebuie să asigure un 
echilibru just între titularii drepturilor și 
utilizatori. Comisia Europeană, în urma 
consultării cu EIT, ar trebui să ofere 
orientări cu privire la modelele inovatoare 
de drepturi de proprietate intelectuală, 
care să promoveze transferul și difuzarea 
cunoștințelor în cadrul CCI-urilor și la 
scară mai largă, în întreaga Uniune.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT trebuie să colaboreze strâns cu 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), 
pentru a asigura participarea activă a 
acestora la activitățile CCI-urilor. 
Societățile publice, autoritățile locale și 
organizațiile non-profit trebuie, de 
asemenea, implicate în CCI-uri într-un 
mod adecvat.

Amendamentul 3



AD\909080RO.doc 5/11 PE491.107v02-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Amploarea și conținutul contribuției 
EIT la comunitățile de cunoaștere și 
inovare (denumite în continuare CCI-uri) 
ar trebui definite, iar originile resurselor 
financiare ale CCI-urilor ar trebui 
clarificate. În special, finanțarea UE ar 
trebui considerată ca pârghie pentru a 
încuraja CCI-urile să caute alte surse de
finanțare privată sau publică și ar trebui 
avută în vedere, pe viitor, o revizuire de 
către instituțiile UE a utilizării finanțării 
UE ca pârghie.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Compoziția organismelor EIT ar trebui 
să fie simplificată. Funcționarea consiliului 
de conducere al EIT ar trebui să fie 
eficientizată, iar rolurile și sarcinile 
consiliului de conducere și ale directorului 
ar trebui să fie mai bine clarificate.
Consiliul de conducere și directorul 
trebuie să acționeze în interesul EIT, într-
un mod independent, imparțial și 
transparent.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

să ia în considerare avizele Comisiei, 
Parlamentului European și Consiliului
privind obiectivele specifice ale EIT, astfel 
cum sunt definite în programul Orizont 
2020, precum și complementaritățile 
acestora cu politicile și instrumentele 
Uniunii Europene. Aceste instituții ale UE 
ar trebui să fie implicate în mod adecvat 
în momentul stabilirii programului. 

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

În urma introducerii alineatului (10) de propunerea Comisiei 2011/0384(COD).

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o 
creștere economică europeană durabilă și la 
o competitivitate sustenabilă, prin 

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

consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii. EIT 
realizează acest lucru prin promovarea și 
integrarea învățământului superior, a 
cercetării, a inovării și a activităților 
antreprenoriale la cele mai înalte 
standarde.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

În urma introducerii alineatului (10) de propunerea Comisiei 2011/0384(COD).

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Majoritatea organizațiilor partenere 
care formează o CCI își au sediul în statele 
membre. Fiecare CCI este alcătuită din cel 
puțin o instituție de învățământ superior și 
o entitate privată.
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Justificare

În urma introducerii alineatului (10) de propunerea Comisiei 2011/0384(COD).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 12
Regulamentul (CE) nr. 294/2008
Articolul 15 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AD\909080RO.doc 9/11 PE491.107v02-00

RO

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 2 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia are în vedere echilibrul dintre 
experiența în materie de învățământ 
superior, cercetare, inovare și activități 
economice de profil, precum și egalitatea 
între sexe și ia în considerare mediile 
învățământului superior, cercetării și 
inovării din întreaga Uniune.

Comisia va ține cont de echilibrul dintre 
experiența din învățământul superior, din 
cercetare, din inovare și din mediul de 
afaceri, precum și de egalitatea între sexe și 
de participarea cât mai extinsă a mediilor
învățământului superior, cercetării și 
inovării din întreaga Uniune.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Membrii consiliului de conducere 
acționează în interesul EIT, într-un mod 
independent, pentru a îndeplini obiectivele 
și a realiza misiunea acestuia, asigurându-i 
identitatea și coerența. 

Membrii consiliului de conducere 
acționează în interesul EIT, într-un mod 
independent, transparent și imparțial, 
pentru a îndeplini obiectivele și a realiza 
misiunea acestuia, asigurându-i identitatea, 
autonomia și coerența. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) definește, cu acordul Comisiei, 
onorariile corespunzătoare pentru membrii 
consiliului de conducere și ai comitetului 
executiv; aceste onorarii sunt stabilite 
ținând cont de dispoziții similare din 
statele membre;

(g) definește, cu acordul Comisiei, 
onorariile corespunzătoare pentru membrii 
consiliului de conducere și ai comitetului 
executiv;
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1 – litera p 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) promovează EIT la nivel mondial, 
pentru a-i spori atractivitatea și pentru a-l 
transforma într-un organism de talie 
mondială în ceea ce privește excelența în 
învățământul superior, cercetare și inovare;

(p) promovează EIT la nivel mondial, 
pentru a-i spori atractivitatea din punct de 
vedere științific, academic și în special 
economic și pentru a-l transforma într-un 
organism de talie mondială în ceea ce 
privește excelența în învățământul superior, 
cercetare și inovare;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera m (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) asigură o comunicare adecvată cu 
instituțiile UE;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexă – secțiunea 4 – punctul 3 – litera n (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) acționează în interesul EIT, într-un 
mod independent, transparent și 
imparțial, pentru a îndeplini obiectivele și 
a realiza misiunea acestuia, asigurându-i 
identitatea, autonomia și coerența.
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