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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Criado em 2008, o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) visa estimular o 
crescimento económico sustentável e a competitividade na Europa, reforçando a capacidade 
de inovação dos Estados-Membros e da União. Em especial, reforça a capacidade de inovação 
da União e dá resposta aos desafios societais mediante a integração do triângulo do 
conhecimento constituído pelo ensino superior, pela investigação e pela inovação. 

O EIT funciona através das Comunidades de Conhecimento e Inovação (CCI) - grandes 
parcerias europeias que respondem a desafios societais específicos, reunindo estabelecimentos 
de ensino, institutos de investigação e empresas - a quem concede subvenções, ao mesmo 
tempo que acompanha as suas atividades, apoia a colaboração entre as CCI e divulga os 
resultados e as boas práticas. 

O Regulamento de 2008 definiu a missão e as funções do EIT, bem como o quadro para o seu 
funcionamento. O regulamento foi alterado em 2013, a fim de o alinhar, nomeadamente, com 
o Programa Horizonte 2020. 

Em 11 de julho de 2019, a Comissão publicou as suas novas propostas para o EIT, consistindo 
numa proposta de reformulação de um Regulamento EIT atualizado e numa proposta de 
decisão relativa ao novo Programa Estratégico de Inovação (PEI) do EIT para o período de 
2021-2027. 

A reformulação do Regulamento EIT consiste em adotar um novo regulamento que incorpore 
num texto único as alterações substanciais que introduz no regulamento em vigor e as 
disposições inalteradas desse regulamento. A Comissão considerou a atualização do 
regulamento necessária, uma vez que as disposições do atual Regulamento EIT faziam 
referência direta ao Programa Horizonte 2020, que termina no final do ano. A proposta de 
reformulação visa, por conseguinte, assegurar o alinhamento do Regulamento EIT com o 
Programa Horizonte Europa, nomeadamente através da remoção das referências a este 
programa e das decisões de execução que serão tomadas no âmbito do Programa Horizonte 
Europa. 

O Regulamento EIT proposto centra-se nos princípios fundamentais do funcionamento do 
EIT e das CCI. Visa garantir uma maior clareza jurídica em relação ao Programa Horizonte 
Europa, bem como consagrar o princípio da sustentabilidade financeira das CCI. No período 
de 2021-2027, o EIT faz parte integrante do Programa Horizonte Europa. A Comissão 
Europeia estabelece o projeto de orçamento do Programa Horizonte Europa em três mil 
milhões de euros para o próximo QFP, bem como a sua razão de ser, o seu valor acrescentado, 
os seus domínios de intervenção e as suas linhas gerais de atividade. 

O relator considera que este pacote legislativo reforça a missão do EIT, alinhando, 
simultaneamente, os seus objetivos com o Programa Horizonte Europa:

 Reforço do impacto regional das CCI através de uma maior abertura aos potenciais 
parceiros e partes interessadas e de estratégias regionais das CCI mais bem articuladas, 
incluindo ligações às estratégias de especialização inteligente relevantes;
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 Dinamização da capacidade de inovação do ensino superior para integrar um maior 
número de estabelecimentos de ensino superior nas cadeias de valor e nos ecossistemas 
da inovação;

 Lançamento de novas CCI em domínios prioritários, selecionados com base na sua 
relevância para as prioridades políticas do Programa Horizonte Europa. O lançamento 
da primeira nova CCI está previsto para 2022;  

 E ocorreria no domínio das Indústrias Culturais e Criativas (ICC), em consonância com 
o agregado «Sociedades Inclusivas e Criativas» do Programa Horizonte Europa, tal 
como adotado no acordo parcial alcançado em abril de 2019.

Em geral, o relator saúda os esforços envidados pela Comissão no que diz respeito à presente 
proposta. No entanto, considera que esta carece de pormenores cruciais e de clareza jurídica, e 
que uma reformulação pode não ter sido o melhor caminho a seguir. Nesse sentido, o relator 
sugere várias alterações, centrando-se, especialmente, em proporcionar maior clareza e 
segurança jurídicas ao regulamento.   

Os principais pontos do projeto de parecer são os seguintes:

 Assegurar o financiamento do EIT com um orçamento de 4 % do orçamento total do 
Programa Horizonte Europa, tal como adotado pelo Parlamento Europeu;

 Garantir a criação de uma CCI no domínio das Indústrias Culturais e Criativas (ICC) 
como uma das principais prioridades do EIT para o período de 2021-2027, assegurando, 
em particular, um financiamento suficiente para o seu estabelecimento sem pôr em risco 
a sustentabilidade financeira das CCI existentes. O relator gostaria de salientar, em 
especial, que todos os esforços e recursos devem ser consagrados à criação da CCI no 
domínio das ICC antes de se considerar o lançamento de uma segunda nova CCI após 
2025;

 Clarificar a proposta global, nomeadamente no que se refere aos objetivos gerais e 
específicos e às sinergias com outros programas.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os domínios estratégicos (5) Os domínios estratégicos 
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prioritários e as necessidades financeiras 
do EIT para um período de sete anos, 
abrangendo o respetivo Quadro Financeiro 
Plurianual («QFP»), deverão ser 
estabelecidos no Programa Estratégico de 
Inovação («PEI»). O PEI deverá assegurar 
o alinhamento com o programa-quadro de 
investigação e inovação da União e 
promover sinergias com outros programas 
relevantes da União ao abrigo do QFP, 
bem como com outras iniciativas, políticas 
e instrumentos da União, em especial os 
que apoiam a educação e o 
desenvolvimento regional. Atendendo à 
importância do PEI para a política da 
inovação da União e, por conseguinte, ao 
significado político do seu impacto 
socioeconómico para a União, o PEI 
deverá ser aprovado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho com base numa 
proposta da Comissão assente numa 
contribuição apresentada pelo EIT.

prioritários e as necessidades financeiras 
do EIT para um período de sete anos, 
abrangendo o respetivo Quadro Financeiro 
Plurianual («QFP»), deverão ser 
estabelecidos no Programa Estratégico de 
Inovação ( «PEI»). O PEI deverá assegurar 
o alinhamento com o Horizonte Europa – 
o programa-quadro de investigação e 
inovação («Horizonte Europa») e 
promover sinergias com outros programas 
relevantes da União ao abrigo do QFP, 
bem como com outras iniciativas, políticas 
e instrumentos da União, em especial os 
que apoiam a educação e o 
desenvolvimento regional. Atendendo à 
importância do PEI para a política da 
inovação da União e, por conseguinte, ao 
significado político do seu impacto 
socioeconómico para a União, o PEI 
deverá ser aprovado pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho com base numa 
proposta da Comissão assente numa 
contribuição apresentada pelo EIT.

(A presente alteração aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço. A sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de contribuir para dar 
resposta a novos desafios globais 
emergentes, o EIT deve lançar novas CCI 
em domínios prioritários, selecionados 
com base em critérios que avaliem, entre 
outros aspetos, a sua relevância para as 
prioridades políticas do Programa 
Horizonte Europa, e o seu valor 
acrescentado e potencial através do 
modelo EIT. O lançamento de novas CCI 
deve ter em conta o planeamento 
estratégico do Programa Horizonte 
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Europa e o orçamento afetado ao EIT ao 
abrigo do respetivo QFP.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) O EIT deve promover a 
cooperação multidisciplinar e intersetorial 
como um dos domínios fundamentais em 
que se realiza a inovação. Deve procurar 
promover a cooperação entre as esferas 
económica, tecnológica, social e 
científica, incluindo as artes e as 
humanidades. O EIT deve contribuir para 
a emergência de comunidades de ciência, 
tecnologia, engenharia, arte e matemática 
(CTEAM), reforçando as ligações entre as 
CCI.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-C) As Indústrias Culturais e Criativas 
(ICC) são um setor com elevado potencial 
de crescimento, muitas iniciativas no 
terreno e forte adesão por parte dos 
cidadãos. Estão fortemente enraizadas 
nos respetivos ecossistemas locais e 
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regionais. No entanto, as ICC continuam 
a ser um setor muito fragmentado e os 
inovadores e criadores de empresas 
carecem das competências empresariais e 
de inovação necessárias. Uma CCI 
deverá, por isso e através de uma 
abordagem holística e integrada, ajudar a 
enfrentar tais desafios graças à sua 
abordagem de promoção da integração do 
triângulo do conhecimento, perspetiva a 
longo prazo e abordagem de base local. 
As ICC apresentam também a maior 
complementaridade com as oito CCI 
existentes, bem como com os potenciais 
domínios prioritários para outras 
parcerias europeias a lançar no âmbito do 
Programa Horizonte Europa. Deve, pois, 
lançar-se a primeira CCI no domínio das 
ICC em 2022. Ao abranger quase todos os 
setores da vida, da sociedade e da 
economia dos cidadãos da União, essa 
CCI será muito relevante em termos de 
impacto económico e social, 
proporcionando oportunidades 
estratégicas para a inovação económica, 
tecnológica e social.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-D) Uma CCI do EIT no domínio das 
ICC deve fomentar oportunidades de 
criação de redes, a colaboração, a 
cocriação e a transferência de saber-fazer 
entre a educação, a investigação e as 
empresas, nos setores culturais e criativos 
e com outros setores da sociedade e da 
economia. Deve catalisar iniciativas 
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ascendentes e descendentes a nível 
regional, nacional e da União. Deve 
igualmente desenvolver as condições-
quadro necessárias à criação e expansão 
de novas empresas em ecossistemas 
inovadores. Deve proporcionar a 
investigadores e estudantes em muitas 
disciplinas (incluindo as artes, as ciências 
humanas, as ciências empresariais, as 
ciências sociais e as ciências exatas 
aplicadas) e aos empresários das ICC e de 
outros setores os conhecimentos e as 
competências necessários para encontrar 
soluções inovadoras e as transformar em 
novas oportunidades de negócio.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Inovação» o processo, incluindo 
os seus resultados, através do qual novas 
ideias dão resposta a necessidades e 
exigências sociais ou económicas, gerando 
novos produtos, serviços ou modelos 
empresariais e organizacionais que são 
introduzidos com êxito num mercado 
existente ou são capazes de criar novos 
mercados e que acrescentam valor à 
sociedade;

(1) «Inovação» o processo, incluindo 
os seus resultados, através do qual novas 
ideias dão resposta a necessidades e 
exigências sociais ou económicas, gerando 
novos produtos, serviços, processos, 
experiências ou modelos empresariais e 
organizacionais que são introduzidos com 
êxito num mercado existente ou são 
capazes de criar novos mercados e que 
acrescentam valor aos setores e à 
sociedade;

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 7
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Centro de colocalização», uma 
área geográfica em que os 
principais parceiros do triângulo do 
conhecimento das CCI se encontram 
baseados e podem interagir facilmente, 
constituindo o ponto de contacto para a 
atividade das CCI nessa área;

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Organização parceira», 
uma entidade jurídica membro de uma 
CCI, podendo tratar-se, nomeadamente, de 
instituições de ensino superior, prestadores 
de serviços de ensino e formação 
profissionais, institutos de investigação, 
empresas públicas ou privadas, instituições 
financeiras, autoridades regionais e locais, 
fundações e organizações sem fins 
lucrativos;

(3) «Organização parceira», 
uma entidade jurídica membro de uma 
CCI, podendo tratar-se, nomeadamente, de 
instituições de ensino superior, prestadores 
de serviços de ensino e formação 
profissionais, institutos de investigação, 
instituições públicas. empresas públicas e 
privadas, empresas sociais, instituições 
financeiras, autoridades regionais e locais, 
fundações e organizações sem fins 
lucrativos de toda a União;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) «Programa Estratégico de 
Inovação» («PEI»), um documento de 
orientação que descreve os domínios 
prioritários e a estratégia a longo prazo do 
EIT para iniciativas futuras, a sua 
capacidade de gerar o maior valor 
acrescentado em termos de inovação, 
incluindo um resumo das atividades de 
ensino superior, de investigação e de 
inovação programadas para um período de 
sete anos, abrangendo o respetivo QFP;

(7) «Programa Estratégico de 
Inovação» («PEI»), um ato que define a 
estratégia e as prioridades a longo prazo 
do EIT, bem como os seus objetivos, as 
suas principais ações, a sua capacidade de 
gerar o maior valor acrescentado em 
termos de inovação, os resultados visados 
e os recursos necessários para um período 
de sete anos, abrangendo o respetivo QFP;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Mecanismo Regional de 
Inovação» («MRI»), um mecanismo 
orientado para parcerias entre instituições 
de ensino superior, institutos de 
investigação, empresas e outras partes 
interessadas, a fim de promover a 
inovação na União;

(8) «Mecanismo Regional de 
Inovação» («MRI»), um mecanismo que 
promove a integração do triângulo do 
conhecimento e a capacidade de inovação 
dos países inovadores de uma forma 
moderada e modesta, em especial atraindo 
e integrando novos parceiros nas CCI;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto, e designadamente para uma definição mais rigorosa do MRI.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) «Plano de atividades das CCI», um 
documento que descreve os objetivos e as 
atividades de valor acrescentado previstas 
das CCI;

(10) «Plano de atividades das CCI», um 
documento, anexo à convenção de 
subvenção, que descreve os objetivos, as 
formas de os atingir e os resultados 
esperados das CCI para o período em 
causa, bem como as atividades de valor 
acrescentado previstas das CCI, assim 
como as respetivas necessidades e 
recursos financeiros;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT tem por missão contribuir para o 
crescimento económico sustentável e para 
a competitividade na União, reforçando a 
capacidade de inovação dos Estados-
Membros e da União, a fim de responder 
aos grandes desafios que a sociedade 
enfrenta. Para tal, o EIT deve promover as 
sinergias, a cooperação e a integração do 
ensino superior, da investigação e da 
inovação segundo os padrões mais 
exigentes, inclusive incentivando o 
empreendedorismo.

O EIT tem por missão contribuir para fazer 
face aos principais desafios enfrentados 
pela sociedade e impulsionar o 
crescimento económico e a 
competitividade sustentáveis da União, 
reforçando a capacidade de inovação 
científica, económica, tecnológica e social 
de todos os Estados-Membros e da União. 
Para tal, o EIT deve promover as sinergias 
e a cooperação entre parceiros e de forma 
transversal aos setores, e integrando o 
ensino superior, a investigação e a 
inovação segundo os padrões mais 
exigentes, inclusive incentivando o 
empreendedorismo.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração

O EIT deve contribuir para a realização dos 
objetivos gerais e específicos do 
programa-quadro de investigação e 
inovação da União.

Durante o período de 2021-2027, o EIT 
deve contribuir, em especial, para a 
realização dos objetivos gerais e 
específicos do Programa Horizonte 
Europa, tendo plenamente em conta o seu 
planeamento estratégico.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-A
Objetivos gerais

Os objetivos gerais do EIT são:
a) Reforçar os ecossistemas de 
inovação sustentáveis baseados em 
desafios, em toda a União, que 
contribuam para enfrentar os desafios 
globais;
b) Promover o desenvolvimento de 
competências empresariais e de inovação 
numa perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida, reforçando nomeadamente 
as capacidades das instituições de ensino 
superior em toda a União, e apoiar a 
respetiva transformação empresarial; 
assim como
c) Trazer para o mercado novas 
soluções para os desafios globais e 
sociais.
O EIT deve desenvolver sinergias com 
outros programas da União e trazer valor 
acrescentado ao Horizonte Europa, tal 
como definido no anexo I-A. A aplicação 
será assegurada através do apoio às CCI e 
de atividades coordenadas pelo EIT.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
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do texto.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.°-B
Objetivos específicos

Os objetivos específicos do EIT são:
a)  Aumentar o impacto das CCI e a 
integração do triângulo do conhecimento;
b) Aumentar a capacidade de 
inovação do setor do ensino superior, 
promovendo as instituições de ensino 
superior (IES);
c) Aumentar a cobertura regional do 
EIT para fazer face às disparidades no 
que respeita à capacidade de inovação em 
toda a União.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O PEI deve identificar os domínios 
prioritários e a estratégia do EIT para o 
período de sete anos em questão, tendo em 
conta o programa-quadro de investigação 
e inovação da União, e incluir uma 
avaliação do seu impacto socioeconómico 
e da sua capacidade para produzir o melhor 
valor acrescentado em termos de inovação. 
O PEI deve ter em conta os resultados da 

1. O PEI deve identificar a estratégia e 
as prioridades do EIT para o período de 
sete anos em questão, em consonância 
com os objetivos e as prioridades do 
Programa Horizonte Europa. Deve incluir 
uma avaliação do seu impacto 
socioeconómico e da sua capacidade para 
produzir o melhor valor acrescentado em 
termos de inovação em toda a União. O 
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monitorização e da avaliação do EIT a que 
se refere o artigo 19.º.

PEI deve ser alinhado com os objetivos, a 
programação plurianual estratégica, a 
apresentação de relatórios, a 
monitorização, a avaliação e outros 
requisitos do Programa Horizonte Europa 
e ter em conta os resultados da 
monitorização e da avaliação do EIT a que 
se refere o artigo 19.º.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O PEI deve ser alinhado com os 
objetivos do programa-quadro de 
investigação e inovação da União, bem 
como com os requisitos deste programa 
em termos de programação plurianual 
estratégica, apresentação de relatórios, 
monitorização, avaliação e outros, e 
fomentar sinergias com programas da 
União pertinentes e respetivo QFP, em 
especial os que apoiam a educação e o 
desenvolvimento regional. Deve ainda 
estabelecer sinergias e complementaridades 
adequadas entre as atividades do EIT e 
outros instrumentos, políticas e iniciativas 
da União.

2. O PEI deve assegurar a coerência 
com os desafios do Programa Horizonte 
Europa, bem como a complementaridade 
com o Conselho Europeu da Inovação 
(«EIC)», criado no âmbito do Programa 
Horizonte Europa. Deve fomentar e 
estabelecer sinergias e complementaridades 
adequadas entre as atividades do EIT e 
outros instrumentos, políticas e iniciativas 
da União, bem como com os programas 
nacionais e regionais de apoio à 
investigação e à inovação, à educação e 
ao desenvolvimento de competências, à 
indústria sustentável e competitiva, ao 
empreendedorismo e ao desenvolvimento 
regional.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 18
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O PEI deve incluir uma estimativa 
das necessidades e das fontes de 
financiamento, tendo em vista o futuro 
funcionamento do EIT, o seu 
desenvolvimento a longo prazo e o seu 
financiamento. Deve igualmente conter um 
plano financeiro indicativo que abranja o 
período do respetivo QFP .

3. O PEI deve incluir uma estimativa 
das necessidades decorrentes da 
implementação da estratégia definida e 
das fontes de financiamento, tendo em 
vista o futuro funcionamento do EIT, o seu 
desenvolvimento a longo prazo e o seu 
financiamento. Deve igualmente conter um 
plano financeiro indicativo que abranja o 
período do respetivo QFP.

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Realizar um trabalho de 
sensibilização junto de potenciais 
organizações parceiras e incentiva a 
participação destas últimas nas suas 
atividades;

b) Realizar um trabalho de 
sensibilização junto de potenciais 
organizações parceiras e incentiva a 
participação destas últimas nas suas 
atividades, em especial dos Estados-
Membros que estão muito sub-
representados no EIT;

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Selecionar e designar as CCI nos c) Lançar novas CCI, tomando em 
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domínios prioritários de acordo com o 
artigo 9.º e fixar, por meio de acordos-
quadro de parceria e de convenções de 
subvenção, os seus direitos e obrigações, 
fornecer-lhes o apoio adequado, aplicar as 
medidas adequadas de controlo de 
qualidade e monitorizar em permanência e 
avaliar periodicamente as atividades das 
CCI;

conta o planeamento estratégico do 
Programa Horizonte Europa e as verbas 
orçamentais atribuídas ao EIT para o 
período do respetivo QFP nos domínios 
prioritários selecionados com base nos 
critérios para avaliar, entre outros 
aspetos, a sua relevância para as 
prioridades políticas do Horizonte Europa 
e o seu valor acrescentado e potencial, de 
modo a enfrentar desafios futuros e 
emergentes a nível global e social de 
acordo com o artigo 9.º e fixar, por meio 
de acordos-quadro de parceria e de 
convenções de subvenção, os seus direitos 
e obrigações, fornecer-lhes o apoio 
adequado, aplicar as medidas adequadas de 
controlo de qualidade e monitorizar em 
permanência e avaliar periodicamente as 
atividades das CCI; 

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Reforçar o reconhecimento para 
além da Comunidade EIT de graus 
académicos e diplomas outorgados por 
instituições de ensino 
superior participantes e que possam ser 
designados graus académicos e diplomas 
EIT e alargados a programas de 
aprendizagem ao longo da vida;

e) Reforçar o reconhecimento e a 
promoção para além da Comunidade EIT 
de graus académicos e diplomas com o selo 
EIT outorgados por instituições de ensino 
superior participantes, e alargá-los a 
programas de aprendizagem ao longo da 
vida;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Promover a divulgação das 
melhores práticas para a integração do 
triângulo do conhecimento, inclusive entre 
as CCI, a fim de desenvolver uma cultura 
comum de inovação e de transferência de 
conhecimentos, e incentivar a participação 
nas atividades de divulgação, inclusive no 
Mecanismo Regional de Inovação;

f) Promover a divulgação das 
melhores práticas para a integração do 
triângulo do conhecimento, inclusive entre 
as CCI e em toda a União, entre outras 
formas através do Mecanismo Regional 
de Inovação do EIT, a fim de desenvolver 
uma cultura comum de inovação e de 
transferência de conhecimentos, e 
incentivar a participação nas atividades de 
divulgação;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Assegurar a complementaridade e 
as sinergias entre as atividades do EIT e 
outros programas da União, se for caso 
disso;

i) Assegurar a complementaridade e 
as sinergias entre as atividades do EIT e 
outros programas da União;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória



PE644.884v02-00 18/35 AD\1206270PT.docx

PT

Texto da Comissão Alteração

1. As CCI realizam, em particular: 1. O EIT deve reforçar as CCI 
existentes, promover o seu crescimento e 
impacto, e acompanhar a sua transição 
para a sustentabilidade financeira após o 
fim dos acordos-quadro de parceria. O 
EIT deve prestar apoio às CCI cuja 
carteira de atividades se enquadra no 
triângulo do conhecimento através de:

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 7 –  n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Atividades de inovação e 
investimentos com valor acrescentado 
europeu, designadamente o apoio à criação 
e ao desenvolvimento de empresas 
inovadoras, que integrem plenamente as 
dimensões do ensino superior e da 
investigação para atingir massa crítica e 
que fomentem a divulgação e a exploração 
dos resultados;

a) Atividades de inovação e 
investimentos com valor acrescentado 
europeu, designadamente facilitando o 
apoio à criação de start-ups inovadoras e 
empresas de cariz social, bem como o 
desenvolvimento de empresas inovadoras e 
outras formas de organização, de forma a 
complementar o EIC e os programas 
InvestEU, Erasmus+ e Europa Criativa, 
que integrem plenamente as dimensões do 
ensino superior e da investigação para 
atingir massa crítica e fomentem a 
divulgação e a exploração dos resultados;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.



AD\1206270PT.docx 19/35 PE644.884v02-00

PT

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Experimentação, desenvolvimento 
e demonstração de protótipos orientados 
para a inovação em domínios de grande 
interesse económico e social baseados nos 
resultados da investigação da União e 
nacional, capazes de reforçar a 
competitividade da União no plano 
internacional e de encontrar soluções para 
os grandes desafios que a sociedade 
europeia enfrenta;

b) Experimentação, desenvolvimento 
e demonstração de protótipos orientados 
para a inovação em domínios de grande 
interesse económico, social e cultural 
baseados nos resultados da investigação da 
União e nacional, capazes de reforçar a 
competitividade da União no plano 
internacional e de encontrar soluções para 
os grandes desafios que a sociedade 
europeia enfrenta;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Atividades de educação e formação, 
em especial, a nível de mestrado e 
doutoramento, assim como cursos de 
formação profissional, em disciplinas 
capazes de responder às futuras 
necessidades socioeconómicas europeias e 
que alarguem a base de talentos da União, 
que promovam o desenvolvimento de 
competências relacionadas com a inovação, 
o aperfeiçoamento de aptidões de gestão e 
direção de empresas, a atração e retenção 
dos maiores talentos e a mobilidade de 
investigadores e estudantes, e que 
promovam a partilha de conhecimentos, a 
tutoria e a criação de redes de beneficiários 
de graus académicos e de formação do 
EIT;

c) Atividades de educação e formação 
com fortes componentes de 
empreendedorismo, em especial a nível de 
mestrado e doutoramento, assim como 
cursos de formação profissional, em 
disciplinas capazes de responder às futuras 
necessidades socioeconómicas europeias e 
que alarguem a base de talentos da União, 
que promovam o desenvolvimento de 
competências relacionadas com a inovação, 
o aperfeiçoamento de aptidões de gestão e 
direção de empresas, a atração e retenção 
dos maiores talentos e a mobilidade de 
investigadores e estudantes, e que 
promovam a partilha de conhecimentos, a 
tutoria e a criação de redes de beneficiários 
de atividades de educação e formação do 
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EIT, incluindo atividades com o selo EIT;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Atividades de sensibilização e 
divulgação das melhores práticas no setor 
da inovação, com especial destaque para o 
desenvolvimento da cooperação entre o 
ensino superior, a investigação e as 
empresas, incluindo o setor dos serviços e 
o setor financeiro;

d) Atividades de sensibilização e 
divulgação das melhores práticas no 
domínio da inovação, com especial 
destaque para o desenvolvimento da 
cooperação entre o ensino superior, a 
investigação e as empresas, incluindo o 
setor dos serviços e o setor financeiro;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Apoiar ações que reúnam em 
projetos instituições de ensino superior 
(IES) e outros intervenientes importantes 
na inovação, como as empresas, para 
trabalharem em áreas de desenvolvimento 
de capacidades estratégicas, a fim de 
ajudar as IES a melhor se integrarem nas 
cadeias de valor da inovação e nos 
ecossistemas;
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Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Procurar obter sinergias e 
complementaridades entre as atividades 
das CCI e os programas europeus, 
nacionais e regionais existentes, se for caso 
disso.

e) Sinergias e complementaridades 
entre as atividades das CCI e os programas 
europeus, nacionais e regionais existentes.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Garantem a sua abertura a novos 
membros que acrescentem valor à parceria;

b) Garantem a sua abertura a novos 
membros de toda a União que acrescentem 
valor à parceria, de modo a garantir um 
equilíbrio geográfico;

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Elaboram e implementam 
estratégias para obter sustentabilidade 
financeira.

e) Elaboram e implementam 
estratégias para cumprir os objetivos de 
desempenho e alcançar a sustentabilidade 
financeira.

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As parcerias são selecionadas e 
designadas pelo EIT para constituir uma 
CCI na sequência de um processo 
concorrencial, aberto e transparente. 
Aplicam-se os critérios estabelecidos no 
programa-quadro de investigação e 
inovação da União para a seleção de 
parcerias europeias. O Conselho Diretivo 
do EIT pode pormenorizar esses critérios, 
adotando e publicando critérios específicos 
para a seleção das CCI com base nos 
princípios da excelência e da relevância 
para a inovação.

1. As parcerias são selecionadas e 
designadas pelo EIT para constituir uma 
CCI na sequência de um processo 
concorrencial, aberto e transparente que 
respeite o equilíbrio geográfico. Aplicam-
se os critérios estabelecidos no programa-
quadro de investigação e inovação da 
União para a seleção de parcerias 
europeias. O Conselho Diretivo do EIT 
pode pormenorizar esses critérios, 
adotando e publicando critérios específicos 
para a seleção das CCI com base nos 
princípios da excelência e da relevância 
para a inovação.

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.°-A
Lançamento de uma nova CCI no 
domínio das indústrias culturais e 



AD\1206270PT.docx 23/35 PE644.884v02-00

PT

criativas
1. Durante o período de 2021 a 2027 
será lançada uma nova CCI no domínio 
das indústrias culturais e criativas (ICC) 
para explorar o potencial da criatividade 
baseada na cultura, ajudar a reforçar a 
competitividade da Europa e o 
crescimento inteligente e dar resposta aos 
desafios sociais.
2. A CCI no domínio das ICC deve:
a) Fomentar a inovação técnica, 
ligando as empresas e a investigação em 
todos os setores e disciplinas a nível local, 
regional, nacional e da União;
b) Formar a próxima geração de 
inovadores nas ICC, dotando-as das 
competências empresariais técnicas e 
digitais necessárias para prosperar num 
ambiente em rápida mutação;
c) Contribuir para o desenvolvimento 
das condições-quadro adequadas para 
transformar ideias em novos 
desenvolvimentos tecnológicos e inovação 
social no sentido de melhorar a qualidade 
de vida e beneficiar os cidadãos da União;
d) Proporcionar as condições 
necessárias para assegurar a criação de 
um quadro para a certificação das 
competências e estudos artísticos, 
culturais e criativos, bem como o 
concomitante reconhecimento dos 
diplomas e outras competências entre os 
Estados-Membros, a fim de promover a 
mobilidade, a visibilidade e o acesso às 
oportunidades, sem discriminação dos 
cidadãos da União que exercem o seu 
direito à livre circulação;
e) Promover a criação e o 
desenvolvimento de novas empresas nas 
ICC, mobilizando investimentos, os 
recursos necessários e um compromisso a 
longo prazo por parte do setor 
empresarial, em complemento de outras 
ferramentas;
f) Criar sinergias com as CCI 
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existentes, bem como com outras 
parcerias, programas e iniciativas 
europeias, para impulsionar a inovação 
para além das ICC noutros setores da 
economia; assim como
g) Reforçar a posição da União 
enquanto ator global nas ICC, 
aproveitando a criatividade e a 
diversidade cultural dos cidadãos da 
União e promovendo a visibilidade e a 
promoção da cultura e da inovação 
europeias em todo o mundo.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT organiza, com base em indicadores 
definidos, nomeadamente, no programa-
quadro de investigação e inovação da 
União e no PEI, e em estreita cooperação 
com a Comissão, a monitorização 
permanente e as avaliações externas 
periódicas das realizações, dos resultados e 
do impacto de cada CCI. Os resultados 
dessa monitorização e dessas avaliações 
são comunicados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho, e são publicados.

O EIT organiza, com base em indicadores 
definidos, nomeadamente, no programa-
quadro de investigação e inovação da 
União e no PEI, e em estreita cooperação 
com a Comissão, a monitorização 
permanente e as avaliações externas 
periódicas das realizações, do 
desempenho, dos resultados e do impacto 
de cada CCI. Os resultados dessa 
monitorização e dessas avaliações são 
comunicados ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, e são publicados.

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 36

Proposta de regulamento
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Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O EIT e as CCI asseguram a 
realização das respetivas atividades com 
um elevado nível de transparência. Em 
especial, o EIT e as CCI criam um sítio 
web acessível e gratuito que preste 
informações sobre as respetivas atividades.

1. O EIT e as CCI asseguram a 
realização das respetivas atividades com 
um elevado nível de transparência. Em 
especial, o EIT e as CCI criam um sítio 
web facilmente acessível e gratuito que 
preste informações abrangentes e 
atualizadas sobre as respetivas atividades.

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Indicadores adequados para a 
monitorização das atividades das CCI e do 
EIT, através de uma abordagem orientada 
para os impactos;

c) Indicadores adequados para a 
monitorização e avaliação das atividades 
das CCI e do EIT, através de uma 
abordagem orientada para os impactos;

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O EIT assegura que as suas 
atividades, designadamente as que são 
geridas através das CCI, sejam sujeitas a 
um acompanhamento permanente e 
sistemático e a uma avaliação periódica 
independente em conformidade com as 
suas regras financeiras, por forma a 

1. O EIT assegura que as suas 
atividades, designadamente as que são 
geridas através das CCI, sejam sujeitas a 
um acompanhamento permanente e 
sistemático e a uma avaliação 
independente em conformidade com as 
suas regras financeiras, por forma a 
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assegurar simultaneamente os melhores 
resultados, a excelência científica e a 
utilização mais eficaz possível dos 
recursos. Os resultados das avaliações são 
tornados públicos.

assegurar simultaneamente os melhores 
resultados, a excelência científica e a 
utilização mais eficaz possível dos 
recursos. Os resultados das avaliações são 
tornados públicos, nomeadamente através 
da publicação no sítio referido no 
artigo 16.º, n.º 1, do presente 
regulamento.

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão organiza avaliações do 
EIT, contando, para tal, com a assistência 
de peritos independentes selecionados 
segundo um processo transparente, em 
conformidade com as suas regras 
financeiras. Estas avaliações analisam a 
forma como o EIT desempenha a sua 
missão, abrangem todas as atividades do 
EIT e das CCI e avaliam o valor 
acrescentado europeu do EIT, o impacto, a 
eficácia, a sustentabilidade, a eficiência e a 
relevância das ações realizadas e a 
sua coerência e/ou complementaridade 
com as políticas nacionais e da 
União pertinentes, incluindo sinergias com 
outras componentes do programa-quadro 
de investigação e inovação da União. As 
avaliações têm em conta os pontos de vista 
de todas as partes interessadas, tanto a 
nível europeu como nacional contribuem 
para as avaliações do programa que a 
Comissão empreende nos termos do 
programa-quadro de investigação e 
inovação da União.

2. A Comissão organiza avaliações do 
EIT, contando, para tal, com a assistência 
de peritos independentes com 
qualificações relevantes, selecionados pelo 
mérito e segundo um processo 
transparente, em conformidade com as suas 
regras financeiras. Estas avaliações 
analisam a forma como o EIT desempenha 
a sua missão, abrangem todas as atividades 
do EIT e das CCI e avaliam o valor 
acrescentado europeu do EIT, o impacto, a 
eficácia, a sustentabilidade, a eficiência e a 
relevância das ações realizadas e a 
sua coerência e/ou complementaridade 
com as políticas nacionais e da 
União pertinentes, incluindo sinergias com 
outras componentes do programa-quadro 
de investigação e inovação da União. As 
avaliações têm em conta os pontos de vista 
de todas as partes interessadas, tanto a 
nível europeu como nacional, e contribuem 
para as avaliações do programa que a 
Comissão empreende nos termos do 
programa-quadro de investigação e 
inovação da União.
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Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode realizar outras 
avaliações sobre temas ou assuntos de 
importância estratégica, com a assistência 
de peritos independentes selecionados 
segundo um processo transparente, a fim 
de examinar os progressos realizados pelo 
EIT na consecução dos objetivos fixados, 
de identificar os fatores que contribuem 
para a execução das atividades e de 
recensear as melhores práticas. Ao 
proceder a estas outras avaliações, a 
Comissão toma plenamente em 
consideração o impacto administrativo no 
EIT e nas CCI.

3. A Comissão pode realizar outras 
avaliações sobre temas ou assuntos de 
importância estratégica, com a assistência 
de peritos independentes com 
qualificações relevantes, selecionados pelo 
mérito e segundo um processo 
transparente, a fim de examinar os 
progressos realizados pelo EIT na 
consecução dos objetivos fixados, de 
identificar os fatores que contribuem para a 
execução das atividades e de recensear as 
melhores práticas. Ao proceder a estas 
outras avaliações a Comissão toma 
plenamente em consideração o impacto 
administrativo no EIT e nas CCI.

Justificação

Esta alteração é necessária para assegurar a lógica interna e a coerência do texto.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Durante o período de 1 de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro de 2027, a contribuição 
da União é proporcionada através de uma 
dotação financeira de 4 % do orçamento 
global do Programa Horizonte Europa.
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Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A contribuição da União pode assumir a 
forma de uma dotação financeira ao 
abrigo do programa-quadro de 
investigação e inovação da União e de 
outros programas da União, sem prejuízo 
dos montantes decididos no respetivo 
QFP.

O EIT pode receber recursos financeiros 
adicionais de outros programas da União.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Anexo I – secção 2 – ponto 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Toma as medidas adequadas, 
incluindo a redução, a alteração ou a 
retirada da contribuição financeira do EIT 
para as CCI ou a cessação dos acordos 
quadro de parceria com as mesmas;

j) Toma as medidas adequadas, 
incluindo a redução, a alteração ou a 
retirada da contribuição financeira do EIT 
para as CCI após a apresentação de 
justificação considerada suficiente, ou a 
cessação dos acordos-quadro de parceria 
com as mesmas;

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Anexo I – secção 6 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. O pessoal do EIT é composto por 
pessoas diretamente empregadas pelo EIT. 
O Estatuto dos Funcionários, o regime 
aplicável aos Outros Agentes e as regras 
adotadas de comum acordo entre as 
instituições da União para lhes dar efeito 
aplicam-se ao pessoal do EIT.

1. O pessoal do EIT é composto por 
pessoas diretamente empregadas pelo EIT. 
O Estatuto dos Funcionários, o regime 
aplicável aos Outros Agentes e as regras 
adotadas de comum acordo entre as 
instituições da União para lhes dar efeito 
aplicam-se ao pessoal do EIT. A título 
transitório, esta disposição é aplicável ao 
pessoal do EIT cujos contratos expirem 
em 2020.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
SINERGIAS COM OUTROS 
PROGRAMAS DA UNIÃO
A partir do seu âmbito de ação amplo e do 
papel distintivo que desempenha, o EIT 
deve criar sinergias e proporcionar 
complementaridades com outros 
programas ou instrumentos da União, 
inclusive mediante o reforço do seu apoio 
às CCI nas respetivas atividades de 
planeamento e execução.
1. Sinergias com o Programa 
Horizonte Europa: O EIT deve criar 
fortes sinergias com todo o Programa 
Horizonte Europa. Em especial, as 
sinergias com o CEI serão fundamentais 
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para o impacto do pilar «Inovação 
Aberta», bem como para o apoio aos 
ecossistemas. No quadro do pilar 
«Desafios Globais e Competitividade 
Industrial Europeia», o EIT pode, através 
das CCI, colaborar com as parcerias 
europeias, contribuir para missões, apoiar 
medidas do lado da procura e prestar 
serviços de exploração para fomentar a 
transferência de tecnologias e acelerar a 
comercialização dos resultados 
alcançados pelos agregados temáticos ou 
por outras parcerias europeias. O EIT 
deve intensificar os seus esforços no 
sentido de capitalizar as sinergias e as 
complementaridades entre as CCI 
existentes e diferentes intervenientes e 
iniciativas a nível da União e do mundo, e 
alargar a sua rede de organizações com 
que colabora tanto a nível estratégico 
como operacional, evitando 
simultaneamente as duplicações através 
de:
– Uma estreita cooperação com o 
CEI e o InvestEU na racionalização do 
apoio (ou seja, financiamento e serviços) 
oferecido a empresas inovadoras, tanto na 
fase de arranque como de expansão, em 
especial através das CCI;
– O planeamento e execução das 
atividades do EIT, a fim de maximizar as 
sinergias e as complementaridades com 
outras partes do Programa Horizonte 
Europa;
– A colaboração com os Estados-
Membros, tanto a nível nacional como 
regional, estabelecendo um diálogo 
estruturado e coordenando esforços para 
gerar sinergias com iniciativas nacionais 
e regionais, incluindo estratégias de 
especialização inteligentes, e ponderando 
também fazê-lo através da criação de 
«ecossistemas europeus de inovação», a 
fim de identificar, partilhar e divulgar os 
melhores ensinamentos e práticas;
– A partilha e divulgação de práticas 
e aprendizagens inovadoras em toda a 
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União e no resto do mundo, a fim de 
contribuir para a política de inovação na 
União, em coordenação com outras partes 
do Programa Horizonte Europa;
– A contribuição para o debate sobre 
a política de inovação e para a conceção e 
aplicação das prioridades políticas da 
União, trabalhando continuamente com 
todos os serviços competentes da 
Comissão Europeia, com outros 
programas da União e suas partes 
interessadas, e explorando mais 
aprofundadamente as oportunidades no 
âmbito de iniciativas de execução de 
políticas;
– A exploração de sinergias com 
outros programas da União, incluindo os 
que apoiam o desenvolvimento do capital 
humano e a inovação (como a 
Cooperação Europeia em Ciência e 
Tecnologia (COST), o Fundo Social 
Europeu Mais (FSE +), o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
o programa Erasmus +, o programa 
Europa Criativa, o programa COSME 
Plus/Programa para o Mercado Único e o 
programa InvestEU);
– O estabelecimento de alianças 
estratégicas com os principais 
intervenientes no domínio da inovação a 
nível da União e do mundo e o apoio às 
CCI, a fim de desenvolver colaborações e 
ligações com parceiros fundamentais do 
triângulo do conhecimento de países 
terceiros, com o objetivo de abrir novos 
mercados ou oportunidades para soluções 
apoiadas pelas CCI e atrair 
financiamento e talentos de fora da 
União. A participação de países terceiros 
deve ser promovida no que respeita aos 
princípios da reciprocidade e dos 
benefícios mútuos.
Além disso, as CCI no domínio das ICC 
devem gerar fortes sinergias com 
iniciativas políticas relevantes no âmbito 
do Programa Horizonte Europa, em 
particular no âmbito do pilar II com o 
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agregado «Sociedade Inclusiva e Segura» 
e respetivas áreas de intervenção em 
matéria de Património Cultural e 
Democracia. As CCI no domínio das ICC 
devem também procurar complementar 
eficazmente outras partes do Programa 
Horizonte Europa e a intervenção do 
atual EIT Digital.
2. Sinergias com o Erasmus+: O 
Erasmus+ e o EIT devem estabelecer 
sinergias entre as respetivas comunidades. 
A cooperação deve ser orientada para 
garantir aos estudantes Erasmus+ que 
participam nas instituições de ensino e 
formação parceiras das CCI acesso às 
escolas de verão ou a outras atividades de 
formação relevantes das CCI (por 
exemplo, no domínio do 
empreendedorismo e da gestão da 
inovação), e estabelecer contactos com a 
rede de antigos alunos das CCI. Sempre 
que possível, devem ser asseguradas 
sinergias com a Iniciativa Universidades 
Europeias, que ajuda à integração das 
atividades de ensino e formação do EIT 
no sentido de se conseguir um impacto 
sistémico.
3. Sinergias com o Programa Europa 
Digital: Os centros de colocalização das 
CCI colaborarão com os Polos Europeus 
de Inovação Digital para apoiar a 
transformação digital da indústria e das 
organizações do setor público. As CCI no 
domínio das ICC podem também trazer 
valiosos contributos horizontais em várias 
atividades a realizar no âmbito do 
agregado «Digital e Indústria», em 
especial no que diz respeito às tecnologias 
de fabrico em que a necessidade de 
desenvolver novos produtos depende, em 
grande medida, das ICC.
4. Sinergias com os Fundos da 
Política de Coesão (em particular, o 
FEDER e os FEEI+): Através dos seus 
centros de colocalização, as CCI do EIT 
promoverão a cooperação regional e 
transregional entre os intervenientes do 
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triângulo do conhecimento (educação, 
investigação, empresas) e as autoridades 
de gestão, em sinergia com o trabalho de 
cooperação inter-regional e investimentos 
da Comissão Europeia em prioridades de 
especialização inteligente conexas.
5. Sinergias com o InvestEU: As CCI 
do EIT procurarão a colaboração da 
plataforma de aconselhamento InvestEU 
para prestar apoio e assistência técnica às 
empresas apoiadas pelas CCI na 
preparação, desenvolvimento e execução 
de projetos. No contexto de um acesso 
limitado ao financiamento por parte dos 
setores culturais e criativos podem 
esperar-se sinergias com o Mecanismo de 
Garantia dos Setores Culturais e 
Criativos, um instrumento financeiro para 
ajudar a expandir projetos culturais e 
criativos prestando garantias aos 
intermediários financeiros.
6. Sinergias com o Programa Europa 
Criativa: O Programa Europa Criativa é 
especificamente relevante para as 
atividades das CCI no domínio das ICC, 
pois as suas variantes e convites especiais 
refletem alguns dos desafios enfrentados 
pelo setor. Por conseguinte, devem 
desenvolver-se fortes sinergias e 
complementaridades entre as CCI no 
domínio das ICC e o Programa Europa 
Criativa.

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto.
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