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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Înființat în 2008, Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) are drept obiectiv 
impulsionarea creșterii economice durabile și a competitivității Europei, prin consolidarea 
capacității de inovare a statelor membre și a Uniunii. În special, EIT consolidează capacitatea 
de inovare a Uniunii și tratează provocările societale prin integrarea triunghiului cunoașterii 
format din învățământul superior, cercetare și inovare. 

EIT funcționează prin intermediul comunităților sale de cunoaștere și inovare (CCI-uri): 
parteneriate europene la scară largă care tratează anumite provocări ale societății, recurgând la 
interacțiunea dintre educație, cercetare și organizațiile comerciale. Institutul le acordă acestor 
parteneriate subvenții și le monitorizează activitățile, sprijină colaborarea dintre CCI-uri și 
difuzează rezultatele obținute și bunele practici. 

Regulamentul privind EIT din 2008 stabilește misiunea și sarcinile EIT și cadrul de 
funcționare al acestuia. Regulamentul a fost modificat în 2013, inclusiv pentru a-l alinia la 
programul Orizont 2020. 

La 11 iulie 2019, Comisia a publicat noile propuneri privind EIT, și anume o propunere de 
reformare a versiunii actualizate a Regulamentului privind EIT și o propunere de decizie 
privind o nouă Agendă strategică de inovare (ASI) pentru EIT, care vizează perioada 2021-
2027. 

Reformarea Regulamentului privind EIT constă în adoptarea unui nou regulament care să 
includă într-un singur text modificările de fond aduse regulamentului în vigoare și dispozițiile 
din acest regulament care rămân neschimbate. Comisia a considerat necesară actualizarea 
regulamentului, deoarece dispozițiile din Regulamentul privind EIT aflat în vigoare fac 
trimitere directă la programul Orizont 2020, care se va încheia la sfârșitul acestui an. 
Propunerea de reformare are, așadar, ca obiectiv asigurarea alinierii Regulamentului privind 
EIT la programul Orizont Europa, în special prin eliminarea trimiterilor la Orizont 2020 și 
implementarea deciziilor care vor fi luate în cadrul Orizont Europa.

Regulamentul propus privind EIT se axează pe principiile de bază ale funcționării EIT și CCI-
urilor acestuia. Propunerea are ca scop asigurarea unui grad mai mare al securității juridice în 
raport cu Orizont Europa, precum și consacrarea principiului sustenabilității financiare în 
cazul CCI-urilor. În perioada 2021-2027, EIT va face parte integrantă din programul Orizont 
Europa. Comisia Europeană prevede pentru următorul CFM un proiect de buget destinat 
programului Orizont Europa de 3 miliarde EUR, prezentând totodată raționamentul aferent, 
valoarea adăugată, domeniile de intervenție și liniile generale de activitate. 

Raportorul consideră că acest pachet legislativ extinde misiunea EIT și, totodată, aliniază 
obiectivele institutului la programul Orizont Europa prin:

 amplificarea impactului regional al CCI-urilor printr-o mai mare deschidere față de 
potențialii parteneri și părți interesate și prin formularea mai clară a strategiilor 
regionale ale CCI-urilor; includerea unor legături cu strategiile de specializare 
inteligentă relevante;
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 îmbunătățirea capacității de inovare a învățămîntului superior pentru a integra un număr 
mai mare de instituții de învățământ superior în ecosistemele și lanțurile valorice ale 
inovației;

 lansarea unor noi CCI-uri în domenii prioritare, care urmează să fie selectate în funcție 
de pertinența lor pentru prioritățile strategice ale programului Orizont Europa. Este 
prevăzut ca prima CCI nouă să fie lansată în 2022, 

 care urmează să fie în domeniul sectoarelor culturale și creative (SCC), în conformitate 
cu clusterul „O societate incluzivă și creativă” din cadrul programului Orizont Europa, 
adoptat în cadrul acordului parțial din aprilie 2019.

Raportorul pentru aviz salută, în ansamblu, efortul pe care Comisia l-a depus în elaborarea 
prezentei propuneri. Cu toate acestea, raportorul pentru aviz consideră că propunerea nu este 
suficient de detaliată și nici suficient de clară din punct de vedere juridic. Este posibil ca 
reformarea să nu fi fost opțiunea cea mai adecvată. Raportorul pentru aviz propune, în acest 
sens, o serie de amendamente, care au ca scop principal asigurarea unei mai mari clarități și 
securități juridice a regulamentului. 

Principalele aspecte ale proiectului de aviz sunt:

 asigurarea finanțării EIT cu un buget ce reprezintă 4% din bugetul total al programului 
Orizont Europa, adoptat de Parlamentul European,

 asigurarea înființării unei CCI în domeniul sectoarelor culturale și creative (SCC), ca 
una dintre prioritățile principale ale EIT pentru perioada 2021-2027, asigurând în 
special fonduri suficiente pentru înființarea sa, dar fără a pune în pericol sustenabilitatea 
financiară a CCI-urilor existente. Raportorul pentru aviz dorește să sublinieze în special 
că, înainte de a se avea în vedere lansarea celei de a doua noi CCI după 2025, toate 
eforturile și resursele trebuie dedicate înființării acestei CCI din domeniul SCC,

 clarificarea la nivel global a propunerii, îndeosebi în ceea ce privește obiectivele 
generale și cele specifice și sinergiile cu alte programe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniile prioritare strategice și 
necesitățile financiare ale EIT pe o 
perioadă de șapte ani corespunzătoare 
cadrului financiar multianual („CFM”) 
respectiv ar trebui să fie stabilite într-o 
agendă strategică de inovare ( „ASI”). ASI 
ar trebui să asigure alinierea la programul-
cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării 
și inovării și să promoveze sinergii cu alte 
programe relevante ale Uniunii din CFM, 
precum și cu alte inițiative, politici și 
instrumente ale Uniunii, îndeosebi cu cele 
care sprijină educația și dezvoltarea 
regională. Având în vedere importanța ASI 
pentru politica de inovare a Uniunii și 
semnificația politică a impactului 
socioeconomic al acesteia pentru Uniune, 
ASI ar trebui să fie adoptată de către 
Parlamentul European și Consiliu pe baza 
unei propuneri a Comisiei bazate pe o 
contribuție din partea EIT.

(5) Domeniile prioritare strategice și 
necesitățile financiare ale EIT pe o 
perioadă de șapte ani corespunzătoare 
cadrului financiar multianual („CFM”) 
respectiv ar trebui să fie stabilite într-o 
agendă strategică de inovare ( „ASI”). ASI 
ar trebui să asigure alinierea la programul 
Orizont-Europa- programul-cadru al 
Uniunii pentru cercetare și inovare 
(„Orizont Europa”) și să promoveze 
sinergii cu alte programe relevante ale 
Uniunii din CFM, precum și cu alte 
inițiative, politici și instrumente ale 
Uniunii, îndeosebi cu cele care sprijină 
educația și dezvoltarea regională. Având în 
vedere importanța ASI pentru politica de 
inovare a Uniunii și semnificația politică a 
impactului socioeconomic al acesteia 
pentru Uniune, ASI ar trebui să fie 
adoptată de către Parlamentul European și 
Consiliu pe baza unei propuneri a 
Comisiei bazate pe o contribuție din partea 
EIT.

(Acest amendament se aplică întregului 
text. Adoptarea lui va impune modificări 
corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a contribui la abordarea 
provocărilor globale noi și emergente, 
EIT trebuie să lanseze noi CCI-uri în 
domeniile prioritare selectate pe baza 
unor criterii care evaluează, printre alte 
aspecte, relevanța acestora pentru 
prioritățile politice ale programului 
Orizont Europa, precum și potențialul și 
valoarea lor adăugată care să fie abordate 
prin modelul EIT. Lansarea de noi CCI-
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uri ar trebui să țină seama de planificarea 
strategică a programului Orizont Europa 
și de bugetul alocat EIT în CFM 
respectiv.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) EIT ar trebui să promoveze 
cooperarea multidisciplinară și 
transsectorială, acesta fiind unul dintre 
domeniile-cheie în care are loc inovarea. 
De asemenea, EIT ar trebui să depună 
eforturi pentru a încuraja cooperarea 
dintre sferele economice, tehnologice, 
societale și științifice, inclusiv arta și 
științele umaniste. EIT ar trebui să 
contribuie la emergența comunităților din 
domeniile științei, tehnologiei, ingineriei, 
artelor și matematicii (STIAM), 
consolidând legăturile dintre CCI-uri.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11c) Sectoarele culturale și creative 
(SCC) prezintă un potențial de creștere 
ridicat, cu numeroase inițiative la nivel 
local și cu o mare atractivitate pentru 
cetățeni. Ele sunt puternic integrate în 
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ecosistemele lor locale și regionale. Cu 
toate acestea, SCC constituie încă un 
sector foarte fragmentat, iar inovatorii și 
creatorii de întreprinderi nu au 
competențele antreprenoriale și de 
inovare necesare. O CCI ar contribui la 
soluționarea acestor dificultăți, prin 
demersul său care sprijină integrarea 
triunghiului cunoașterii, perspectiva pe 
termen lung, abordarea bazată pe 
realitatea de la fața locului și viziunea 
holistică și integrată. SCC completează 
cel mai bine cele opt CCI-uri existente, 
precum și potențialele domenii prioritare 
pentru alte parteneriate europene care 
urmează să fie lansate în cadrul 
programului Orizont Europa. Prin 
urmare, o primă CCI în domeniul SCC ar 
trebui lansată în 2022. Acoperind aproape 
toate sectoarele vieții cetățenești, societății 
și economiei UE, o astfel de CCI va fi 
extrem de relevantă în ceea ce privește 
impactul economic și societal, creând 
oportunități strategice pentru inovare 
economică, tehnologică și socială.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11d) O CCI a EIT în domeniul 
sectoarelor culturale și creative (SCC) ar 
trebui să favorizeze ocaziile de 
relaționare, de colaborare, de creare în 
comun și de transfer de know-how între 
domeniile educației, cercetării și 
afacerilor, în cadrul sectoarelor culturale 
și creative, dar și cu alte sectoare ale 
societății și ale economiei. Aceasta ar 
trebui să catalizeze inițiativele pornite de 
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jos în sus și de sus în jos la nivel regional, 
național și la nivelul Uniunii. Această 
CCI ar trebui, de asemenea, să dezvolte 
cadrul necesar pentru crearea de noi 
întreprinderi și pentru expansiunea 
acestora în ecosisteme inovatoare. Ea ar 
trebui să ofere cercetătorilor și studenților 
din numeroase discipline (inclusiv arte, 
științe umane, afaceri, științe sociale și 
științe aplicate) și antreprenorilor din 
SCC și din alte sectoare cunoștințele și 
competențele necesare pentru a oferi 
soluții inovatoare și pentru a le 
transforma în noi oportunități de afaceri.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „inovare” înseamnă procesul prin 
care idei noi vin în întâmpinarea nevoilor și 
a cererii societății sau economice și 
generează produse, servicii sau modele de 
afaceri și organizaționale noi, care sunt 
introduse cu succes pe o piață existentă sau 
care pot crea piețe noi și care aduc valoare 
societății, inclusiv rezultatul acestui 
proces;

(1) „inovare” înseamnă procesul, 
inclusiv rezultatul acestui proces, prin 
care idei noi vin în întâmpinarea nevoilor și 
a cererii societății sau economice și 
generează produse, servicii, procese, 
experiențe sau modele de afaceri și 
organizaționale noi, care sunt introduse cu 
succes pe o piață existentă sau care pot 
crea piețe noi și care generează valoare 
pentru industrii și societate;

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „centru de colocare” înseamnă o 
zonă geografică în care se află și pot 
interacționa cu ușurință principalii 
parteneri ai CCI din cadrul triunghiului 
cunoașterii, reprezentând un punct 
central pentru activitatea CCI-urilor din 
zona respectivă;

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „organizație parteneră” înseamnă 
orice entitate juridică care este membră a 
unei CCI și poate include, în special, 
instituții de învățământ superior, furnizori 
de educație și formare profesională 
organizații de cercetare, societăți publice 
sau private, instituții financiare, autorități 
regionale și locale, fundații și organizații 
non-profit;

(3) „organizație parteneră” înseamnă 
orice entitate juridică care este membră a 
unei CCI și poate include, în special, 
instituții de învățământ superior, furnizori 
de educație și formare profesională, 
organizații de cercetare, instituții publice, 
societăți publice și private, întreprinderi 
sociale, instituții financiare, autorități 
regionale și locale, fundații și organizații 
non-profit din toată Uniunea;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „agendă strategică de inovare” 
(„ASI”) înseamnă un document de politică 
în care se definesc domeniile prioritare și 
strategia pe termen lung ale EIT pentru 
inițiativele viitoare, capacitatea sa de a 

(7) „agendă strategică de inovare” 
(„ASI”) înseamnă un act prin care se 
stabilesc strategia și prioritățile pe termen 
lung ale EIT și prin care se definesc 
obiectivele sale, principalele sale acțiuni, 



PE644.884v02-00 10/34 AD\1206270RO.docx

RO

genera cea mai bună valoare adăugată în 
materie de inovare, și care include o 
imagine de ansamblu a activităților 
planificate în domeniul învățământului 
superior, al cercetării și al inovării, pe o 
perioadă de șapte ani ce acoperă CFM 
corespunzător ;

capacitatea sa de a genera cea mai bună 
valoare adăugată în materie de inovare, 
rezultatele preconizate și resursele 
necesare pe o perioadă de șapte ani ce 
acoperă CFM corespunzător;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „mecanism regional de inovare” 
(„MRI”) înseamnă un mecanism de 
proximitate care se concentrează pe 
parteneriatele dintre instituțiile de 
învățământ superior, organizațiile de 
cercetare, societăți și alte părți interesate 
pentru a susține inovarea pe întreg 
teritoriul Uniunii;

(8) „mecanism regional de inovare” 
(„MRI”) înseamnă un mecanism care 
promovează integrarea triunghiului 
cunoașterii și capacitatea de inovare a 
țărilor cu performanțe în inovare 
moderate și modeste, în special prin 
atragerea și integrarea de noi parteneri în 
cadrul CCI-urilor;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului, în 
special pentru a defini MRI cu mai multă precizie.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „plan de afaceri al CCI” înseamnă 
un document care descrie obiectivele CCI 
și activitățile cu valoare adăugată 
planificate de CCI;

(10) „plan de afaceri al CCI” înseamnă 
un document anexat la acordul de grant 
care descrie obiectivele CCI, modalitățile 
de realizare a acestora și rezultatele 
preconizate ale CCI pentru perioada în 
cauză, precum și activitățile cu valoare 
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adăugată planificate de CCI, precum și 
nevoile și resursele financiare aferente;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Misiunea EIT este de a contribui la o 
creștere economică durabilă și la o 
competitivitate sustenabilă a Uniunii , prin 
consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii pentru a 
aborda provocările majore cu care se 
confruntă societatea . EIT realizează 
aceasta prin promovarea sinergiilor și a 
cooperării între învățământul superior, 
cercetare și inovare la cele mai înalte 
standarde și prin integrarea acestora, 
inclusiv prin susținerea antreprenoriatului.

Misiunea EIT este de a contribui la 
abordarea principalelor provocări cu care 
se confruntă societatea și de a promova o 
creștere economică durabilă și o 
competitivitate sustenabilă a Uniunii, prin 
consolidarea capacității de inovare 
științifice, economice, tehnologice și 
societale a tuturor statelor membre și a 
Uniunii. EIT realizează aceasta prin 
promovarea sinergiilor și a cooperării între 
parteneri și la nivel transsectorial și prin 
integrarea învățământului superior, a 
cercetării și a inovării la cele mai înalte 
standarde, inclusiv prin susținerea 
antreprenoriatului.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT contribuie la realizarea obiectivelor 
generale și specifice ale programului-
cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării 
și inovării.

Pentru perioada 2021-2027, EIT 
contribuie, în special, la realizarea 
obiectivelor generale și specifice ale 
programului Orizont Europa, ținând 
seama pe deplin de planificarea sa 
strategică.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Obiective generale

Obiectivele generale ale EIT sunt:
(a) să consolideze ecosistemele de 
inovare durabilă din întreaga Uniune, 
bazate pe provocări, care contribuie la 
soluționarea provocărilor globale;
(b) să stimuleze dezvoltarea 
competențelor în materie de 
antreprenoriat și inovare din perspectiva 
învățării pe tot parcursul vieții, inclusiv 
consolidarea capacităților instituțiilor de 
învățământ superior din Uniune pe 
întregul ei teritoriu, și să sprijine 
transformarea lor antreprenorială; și
(c) să aducă pe piață noi soluții 
pentru provocările globale și societale.
EIT dezvoltă sinergii cu alte programe ale 
Uniunii și generează valoare adăugată în 
cadrul programului Orizont Europa, 
astfel cum se precizează în Anexa Ia. 
Punerea în aplicare are loc prin sprijinul 
acordat CCI-urilor și prin activitățile 
coordonate de EIT.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Obiective specifice
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Obiectivele specifice ale EIT sunt:
(a)  să crească impactul CCI-urilor și 
integrarea triunghiului cunoașterii;
(b) să crească capacitatea de inovare a 
sectorului învățământului superior prin 
promovarea instituțiilor de învățământ 
superior („IÎS”);
(c) să crească deschiderea regională a 
EIT pentru a remedia disparitățile în ceea 
ce privește capacitatea de inovare pe 
teritoriul Uniunii.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. ASI definește domeniile prioritare 
și strategia pentru EIT pe perioada de șapte 
ani în cauză, având în vedere programul-
cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării 
și inovării, și include o evaluare a 
impactului socioeconomic și a capacității 
acestuia de a genera cea mai bună valoare 
adăugată în materie de inovare. ASI ține 
seama de rezultatele monitorizării și 
evaluării EIT menționate la articolul 19.

1. ASI definește strategia și 
prioritățile pentru EIT pe perioada de șapte 
ani în cauză, în conformitate cu obiectivele 
și prioritățile programului Orizont 
Europa. Ea include o evaluare a 
impactului socioeconomic și a capacității 
acestuia de a genera cea mai bună valoare 
adăugată în materie de inovare în toată 
Uniunea. ASI este aliniată la obiectivele, 
planificarea strategică multianuală, 
raportarea, monitorizarea, evaluarea și la 
alte cerințe ale programului Orizont 
Europa și ține seama de rezultatele 
monitorizării și evaluării EIT menționate la 
articolul 19.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. ASI este aliniată la obiectivele 
programului-cadru al Uniunii de 
sprijinire a cercetării și inovării, la 
cerințele acestui program referitoare la 
planificarea multianuală strategică, 
raportare, monitorizare și evaluare, 
precum și la alte cerințe ale programului 
menționat și promovează sinergiile cu alte 
programe relevante ale Uniunii din CFM 
respectiv, îndeosebi cu cele care sprijină 
educația și dezvoltarea regională. ASI 
creează totodată sinergii și 
complementarități adecvate între 
activitățile EIT și alte inițiative, politici și 
instrumente ale Uniunii.

2. ASI asigură coerența cu 
provocările programului Orizont Europa, 
precum și caracterul complementar cu 
Consiliul european pentru inovare, 
înființat în cadrul programului Orizont 
Europa. ASI promovează și creează 
sinergii și complementarități adecvate 
între activitățile EIT și alte inițiative, 
politici și instrumente ale Uniunii, precum 
și programe naționale și regionale ce 
sprijină cercetarea și inovarea, 
învățământul și dezvoltarea 
competențelor, sustenabilitatea și 
competitivitatea industriei, 
antreprenoriatul și dezvoltarea regională.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. ASI include o estimare a 
necesităților și a surselor financiare în 
vederea funcționării, a dezvoltării pe 
termen lung și a finanțării viitoare a EIT. 
Aceasta mai cuprinde un plan financiar 
indicativ corespunzător perioadei CFM 
respectiv .

3. ASI include o estimare a 
necesităților financiare care decurg din 
transpunerea strategiei stabiliteși a 
surselor financiare în vederea funcționării, 
a dezvoltării pe termen lung și a finanțării 
viitoare a EIT. Aceasta mai cuprinde un 
plan financiar indicativ corespunzător 
perioadei CFM respectiv.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sensibilizează potențialele 
organizații partenere și încurajează 
participarea acestora la activitățile sale;

(b) sensibilizează potențialele 
organizații partenere și încurajează 
participarea acestora la activitățile sale, în 
special a organizațiilor provenind din 
statele membre care sunt foarte slab 
reprezentate în cadrul EIT;

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) selectează și desemnează CCI-urile 
în domeniile prioritare în conformitate cu 
articolul 9 și definește drepturile și 
obligațiile acestora prin acorduri-cadru de 
parteneriat și prin acorduri de grant , 
asigură sprijinul necesar, aplică măsurile 
de control al calității corespunzătoare și 
monitorizează continuu și evaluează 
periodic activitățile acestora;

(c) lansează noi CCI-uri, în 
conformitate cu articolul 9, ținând seama 
de planificarea strategică a programului 
Orizont Europa și de bugetul alocat EIT 
pentru perioada CFM respectiv, în 
domeniile prioritare, selectate pe baza 
unor criterii prin care se apreciază, 
printre altele, pertinența lor pentru 
prioritățile de politică ale programului 
Orizont Europa, valoarea adăugată și 
potențialul lor, pentru a soluționa 
provocările globale și societale viitoare și 
emergente, și definește drepturile și 
obligațiile acestora prin acorduri-cadru de 
parteneriat și prin acorduri de grant, 
asigură sprijinul necesar, aplică măsurile 
de control al calității corespunzătoare și 
monitorizează continuu și evaluează 
periodic activitățile acestora; 
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Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) consolidează recunoașterea , în 
afara comunității EIT, a calificărilor și a 
diplomelor care sunt acordate de instituții 
de învățământ superior participante și care 
pot fi titluri și diplome cu eticheta EIT și 
le extinde la programele de învățare pe tot 
parcursul vieții ;

(e) consolidează recunoașterea și 
promovarea, în afara comunității EIT, a 
calificărilor și a diplomelor cu eticheta 
EIT care sunt acordate de instituții de 
învățământ superior participante și le 
extinde la programele de învățare pe tot 
parcursul vieții;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) promovează diseminarea celor mai 
bune practici pentru integrarea triunghiului 
cunoașterii, inclusiv în rândul CCI-urilor, 
pentru a dezvolta o cultură comună de 
inovare și transfer de cunoștințe și 
încurajează participarea la activități de 
intervenție de proximitate, inclusiv în 
MRI;

(f) promovează diseminarea celor mai 
bune practici pentru integrarea triunghiului 
cunoașterii, inclusiv în rândul CCI-urilor și 
pe tot teritoriul Uniunii, inclusiv prin 
intermediul MRI ale EIT, pentru a 
dezvolta o cultură comună de inovare și 
transfer de cunoștințe și încurajează 
participarea la activități de intervenție de 
proximitate;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asigură complementaritatea și 
sinergia între activitățile EIT și alte 
programe ale Uniunii, după caz;

(i) asigură complementaritatea și 
sinergia între activitățile EIT și alte 
programe ale Uniunii;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. CCI-urile întreprind, în special: 1. EIT consolidează CCI-urile 
existente, stimulează creșterea și impactul 
acestora și însoțește tranziția lor către 
sustenabilitatea financiară la expirarea 
acordurilor-cadru de parteneriat. EIT va 
oferi sprijin CCI-urilor care au portofolii 
de activități ale triunghiului cunoașterii 
prin:

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) activități de inovare și investiții cu 
valoare adăugată europeană, inclusiv 
susținerea creării și dezvoltării de 
întreprinderi inovatoare, care integrează pe 

(a) activități de inovare și investiții cu 
valoare adăugată europeană, inclusiv 
facilitarea sprijinului pentru crearea de 
întreprinderi nou-înființate inovatoare și 
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deplin dimensiunile învățământului 
superior și cercetării, pentru a atinge o 
masă critică și stimulând difuzarea și 
exploatarea rezultatelor;

întreprinderi sociale, precum și 
dezvoltarea de întreprinderi inovatoare și 
alte forme de organizare, în 
complementaritate cu EIC și cu 
programele InvestEU, Erasmus+ și 
Europa creativă, care integrează pe deplin 
dimensiunile învățământului superior și 
cercetării, pentru a atinge o masă critică și 
stimulând difuzarea și exploatarea 
rezultatelor;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activități de experimentare, de 
creare de prototipuri și demonstrative axate 
pe inovare în domenii de prim interes 
economic și societal, care se bazează pe 
rezultatele activităților de cercetare de la 
nivelul Uniunii și de la nivel național, 
având potențialul de a consolida 
competitivitatea Uniunii la nivel 
internațional și de a găsi soluții pentru 
provocările majore cu care se confruntă 
societatea europeană;

(b) activități de experimentare, de 
creare de prototipuri și demonstrative axate 
pe inovare în domenii de prim interes 
economic, societal și cultural, care se 
bazează pe rezultatele activităților de 
cercetare de la nivelul Uniunii și de la nivel 
național, având potențialul de a consolida 
competitivitatea Uniunii la nivel 
internațional și de a găsi soluții pentru 
provocările majore cu care se confruntă 
societatea europeană;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c



AD\1206270RO.docx 19/34 PE644.884v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități de educare și instruire , 
îndeosebi la nivel de masterat și doctorat, 
precum și cursuri de formare profesională, 
în discipline care au potențialul de a 
satisface viitoarele nevoi socioeconomice 
europene și care extind baza de talente a 
Uniunii, promovează dezvoltarea 
competențelor legate de inovare, 
îmbunătățirea competențelor manageriale 
și antreprenoriale și mobilitatea 
cercetătorilor și a studenților și care susțin 
schimbul de cunoștințe, tutoratul și crearea 
de relații între beneficiarii diplomelor și ai 
formărilor cu eticheta EIT;

(c) activități de educare și instruire cu 
o componentă pronunțată de 
antreprenoriat, îndeosebi la nivel de 
masterat și doctorat, precum și cursuri de 
formare profesională, în discipline care au 
potențialul de a satisface viitoarele nevoi 
socioeconomice europene și care extind 
baza de talente a Uniunii, promovează 
dezvoltarea competențelor legate de 
inovare, îmbunătățirea competențelor 
manageriale și antreprenoriale și 
mobilitatea cercetătorilor și a studenților și 
care susțin schimbul de cunoștințe, 
tutoratul și crearea de relații între 
beneficiarii activităților de educație și 
formare ale EIT, inclusiv ai activităților 
care poartă eticheta EIT;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) activități de intervenție de 
proximitate și diseminarea celor mai bune 
practici în sectorul inovării, cu accent pe 
dezvoltarea cooperării între învățământul 
superior, cercetare și mediul de afaceri, 
incluzând sectorul serviciilor și sectorul 
financiar;

(d) activități de intervenție de 
proximitate și diseminarea celor mai bune 
practici în domeniul inovării, cu accent pe 
dezvoltarea cooperării între învățământul 
superior, cercetare și mediul de afaceri, 
incluzând sectorul serviciilor și sectorul 
financiar;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) acțiuni de sprijin care să 
reunească, în cadrul unor proiecte, 
instituțiile de învățământ superior și alți 
actori-cheie din sfera inovării, cum ar fi 
întreprinderile, pentru a lucra pe domenii 
strategice de dezvoltare a capacităților, în 
vederea sprijinirii instituțiilor de 
învățământ superior pentru o mai bună 
integrare în lanțurile valorice și 
ecosistemele de inovare;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) realizarea de sinergii și 
complementarități între activitățile CCI-
urilor și programele europene, naționale și 
regionale actuale, după caz.

(e) sinergii și complementarități între 
activitățile CCI-urilor și programele 
europene, naționale și regionale actuale.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) își asigură deschiderea față de noi (b) își asigură deschiderea față de noi 
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membri ori de câte ori aceștia aduc o 
valoare adăugată parteneriatului;

membri din întreaga Uniune, ori de câte 
ori aceștia aduc o valoare adăugată 
parteneriatului, astfel încât să se obțină un 
echilibru geografic;

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) elaborează și implementează 
strategii de viabilitate financiară.

(e) elaborează și implementează 
strategii pentru a îndeplini obiectivele de 
performanță, precum și pentru a obține o 
viabilitate financiară.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. EIT selectează și desemnează un 
parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza 
unei proceduri concurențiale, deschise și 
transparente. Se aplică criteriile 
programului-cadru al Uniunii de sprijinire 
a cercetării și inovării privind selectarea 
parteneriatelor europene. Consiliul de 
conducere al EIT poate detalia criteriile 
respective prin adoptarea și publicarea unor 
criterii de selectare a CCI-urilor bazate pe 
principiile excelenței și relevanței inovării.

1. EIT selectează și desemnează un 
parteneriat pentru a deveni o CCI pe baza 
unei proceduri concurențiale, deschise și 
transparente, respectând echilibrul 
geografic. Se aplică criteriile programului-
cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și 
inovării privind selectarea parteneriatelor 
europene. Consiliul de conducere al EIT 
poate detalia criteriile respective prin 
adoptarea și publicarea unor criterii de 
selectare a CCI-urilor bazate pe principiile 
excelenței și relevanței inovării.
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Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Lansarea unei CCI noi în domeniul 

sectoarelor culturale și creative
1. În perioada 2021-2027, se va lansa 
o nouă CCI în domeniul sectoarelor 
culturale și creative (SCC), cu scopul de a 
valorifica potențialul creativ cultural, a 
contribui la consolidarea competitivității 
Europei și a creșterii inteligente și a 
aborda provocările societale.
2. CCI din domeniul SCC:
(a) va promova inovarea tehnică prin 
conectarea mediului de afaceri și a 
cercetării în toate sectoarele și 
disciplinele, la nivel local, regional, 
național și la nivelul Uniunii;
(b) va forma generația viitoare de 
inovatori din sectoarele SCC, prin dotarea 
acestora cu competențele antreprenoriale 
și tehnice necesare prosperării într-un 
mediu în schimbare rapidă;
(c) va contribui la dezvoltarea 
condițiilor-cadru adecvate pentru a 
transforma ideile în noutăți tehnologice și 
inovații sociale, care vor îmbunătăți 
calitatea vieții și vor aduce beneficii 
cetățenilor UE;
(d) va crea un mediu care să asigure 
dezvoltarea unui cadru pentru certificarea 
competențelor și studiilor artistice, 
culturale și creative, precum și 
recunoașterea concomitentă a titlurilor și 
a altor competențe între statele membre, 
încurajând mobilitatea, vizibilitatea și 
accesul nediscriminatoriu la oportunități 
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al cetățenilor Uniunii care își exercită 
dreptul la liberă circulație;
e) va promova crearea și dezvoltarea 
de noi întreprinderi în sectoarele culturale 
și creative, prin mobilizarea investițiilor, a 
resurselor necesare și a unui angajament 
pe termen lung din partea sectorului de 
afaceri, complementar cu alte 
instrumente;
f) va crea sinergii cu CCI-urile 
existente, precum și cu alte parteneriate, 
programe și inițiative europene de 
stimulare a inovării în alte sectoare ale 
economiei, dincolo de SCC; și
(g) va consolida poziția Uniunii ca 
actor global în SCC, prin valorificarea 
creativității și a diversității culturale a 
cetățenilor Uniunii și prin încurajarea 
vizibilității și a promovării culturii și 
inovării europene la nivel mondial.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT, pe baza indicatorilor stabiliți, între 
altele, în programul-cadru al Uniunii de 
sprijinire a cercetării și inovării și în ASI și 
în strânsă cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, rezultatelor și impacturilor 
fiecărei CCI. Rezultatele monitorizării și 
evaluărilor respective sunt prezentate 
Parlamentului European și Consiliului și se 
publică.

EIT, pe baza indicatorilor stabiliți, între 
altele, în programul-cadru al Uniunii de 
sprijinire a cercetării și inovării și în ASI și 
în strânsă cooperare cu Comisia, 
organizează un proces de monitorizare 
continuă și evaluări externe periodice ale 
realizărilor, performanței, rezultatelor și 
impacturilor fiecărei CCI. Rezultatele 
monitorizării și evaluărilor respective sunt 
prezentate Parlamentului European și 
Consiliului și se publică.
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Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. EIT și CCI-urile garantează 
desfășurarea activităților lor la un înalt 
nivel de transparență. În special, EIT și 
CCI-urile creează un site web accesibil și 
gratuit, care să ofere informații despre 
activitățile lor .

1. EIT și CCI-urile garantează 
desfășurarea activităților lor la un înalt 
nivel de transparență. În special, EIT și 
CCI-urile creează un site web ușor de 
accesat și gratuit, care să ofere informații 
complete și actualizate despre activitățile 
lor.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) indicatori corespunzători pentru 
monitorizarea activităților CCI-urilor și ale 
EIT, utilizând o abordare axată pe impact ;

(c) indicatori corespunzători pentru 
monitorizarea și evaluarea activităților 
CCI-urilor și ale EIT, utilizând o abordare 
axată pe impact;

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. EIT se asigură că activitățile sale, 
inclusiv acelea gestionate prin CCI-uri, se 
supun unei monitorizări continue și 
sistematice și unei evaluări independente 
periodice în conformitate cu normele sale 
financiare , pentru a asigura atât cea mai 
bună calitate a rezultatelor și excelența 
științifică, cât și cea mai eficientă utilizare 
a resurselor. Rezultatele evaluărilor se fac 
publice.

1. EIT se asigură că activitățile sale, 
inclusiv acelea gestionate prin CCI-uri, se 
supun unei monitorizări continue și 
sistematice și unei evaluări independente în 
conformitate cu normele sale financiare , 
pentru a asigura atât cea mai bună calitate a 
rezultatelor și excelența științifică, cât și 
cea mai eficientă utilizare a resurselor. 
Rezultatele evaluărilor se fac publice, 
printre altele, prin publicarea pe site-ul 
web menționat la articolul 16 alineatul (1) 
din prezentul regulament.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia asigură evaluări ale EIT cu 
ajutorul experților independenți selectați pe 
baza unui proces transparent, în 
conformitate cu normele sale financiare . 
Respectivele evaluări examinează felul în 
care EIT își îndeplinește misiunea, se 
referă la toate activitățile EIT și ale CCI-
urilor și evaluează valoarea adăugată 
europeană a EIT, impactul, eficacitatea, 
durabilitatea, eficiența și relevanța 
activităților desfășurate și coerența și/sau 
complementaritatea acestora cu politici 
naționale și ale Uniunii relevante, inclusiv 
sinergiile cu alte părți ale programului-
cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și 
inovării. Aceste evaluări iau în considerare 
punctele de vedere ale părților interesate, 
atât la nivel european, cât și la nivel 
național, și contribuie la evaluările de către 
Comisie ale programului, prevăzute în 
programul-cadru al Uniunii de sprijinire a 

2. Comisia asigură evaluări ale EIT cu 
ajutorul experților independenți care dețin 
calificări relevante, selectați pe baza 
meritelor și a unui proces transparent, în 
conformitate cu normele sale financiare. 
Respectivele evaluări examinează felul în 
care EIT își îndeplinește misiunea, se 
referă la toate activitățile EIT și ale CCI-
urilor și evaluează valoarea adăugată 
europeană a EIT, impactul, eficacitatea, 
durabilitatea, eficiența și relevanța 
activităților desfășurate și coerența și/sau 
complementaritatea acestora cu politici 
naționale și ale Uniunii relevante, inclusiv 
sinergiile cu alte părți ale programului-
cadru al Uniunii de sprijinire a cercetării și 
inovării. Aceste evaluări iau în considerare 
punctele de vedere ale părților interesate, 
atât la nivel european, cât și la nivel 
național, și contribuie la evaluările de către 
Comisie ale programului, prevăzute în 
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cercetării și inovării. programul-cadru al Uniunii de sprijinire a 
cercetării și inovării.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate efectua evaluări 
suplimentare ale tematicilor sau subiectelor 
de importanță strategică, cu asistență din 
partea experților independenți selectați pe 
baza unui proces transparent , pentru a 
examina progresele realizate de EIT în 
îndeplinirea obiectivelor stabilite, pentru a 
identifica factorii care contribuie la 
punerea în aplicare a activităților și pentru 
a identifica cele mai bune practici. Prin 
efectuarea acestor evaluări suplimentare , 
Comisia ține pe deplin seama de impactul 
de natură administrativă asupra EIT și a 
CCI-urilor.

3. Comisia poate efectua evaluări 
suplimentare ale tematicilor sau subiectelor 
de importanță strategică, cu asistență din 
partea experților independenți care dețin 
calificări relevante, selectați pe baza 
meritelor și a unui proces transparent, 
pentru a examina progresele realizate de 
EIT în îndeplinirea obiectivelor stabilite, 
pentru a identifica factorii care contribuie 
la punerea în aplicare a activităților și 
pentru a identifica cele mai bune practici. 
Prin efectuarea acestor evaluări 
suplimentare, Comisia ține pe deplin seama 
de impactul de natură administrativă asupra 
EIT și a CCI-urilor.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2021 și 31 decembrie 2027, contribuția 
din partea Uniunii este acordată sub 
forma unei contribuții financiare care 
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reprezintă 4 % din bugetul global al 
programului Orizont Europa.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția Uniunii poate fi asigurată 
printr-o contribuție financiară a 
programului-cadru al Uniunii de 
sprijinire a cercetării și inovării și a altor 
programe ale Uniunii, fără a aduce 
atingere cuantumurilor stabilite în CFM 
respectiv.

EIT poate să primească mijloace 
financiare suplimentare de la alte 
programe ale Uniunii.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) ia măsuri corespunzătoare, inclusiv 
reducerea, modificarea sau retragerea 
contribuției financiare a EIT acordate CCI-
urilor sau rezilierea acordurilor-cadru de 
parteneriat cu acestea;

(j) ia măsuri corespunzătoare, inclusiv 
reducerea, modificarea sau retragerea 
contribuției financiare a EIT acordate CCI-
urilor în urma unei justificări suficiente 
sau rezilierea acordurilor-cadru de 
parteneriat cu acestea;

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.
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Amendamentul 44

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Personalul EIT este format din 
persoane angajate direct de către EIT. 
Statutul funcționarilor, Regimul aplicabil 
celorlalți agenți și normele adoptate de 
comun acord de instituțiile Uniunii se 
aplică personalului EIT.

1. Personalul EIT este format din 
persoane angajate direct de către EIT. 
Statutul funcționarilor, Regimul aplicabil 
celorlalți agenți și normele adoptate de 
comun acord de instituțiile Uniunii se 
aplică personalului EIT. Ca măsură 
tranzitorie, această dispoziție li se aplică 
membrilor personalului EIT ale căror 
contracte expiră în 2020.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IA
SINERGIILE CU ALTE PROGRAME 
ALE UNIUNII
Bazându-se pe domeniul său vast de 
acțiune și pe rolul său specific, EIT 
creează sinergii și asigură 
complementarități cu alte programe sau 
instrumente ale UE, inclusiv prin 
consolidarea sprijinului acordat CCI-
urilor în cadrul activităților lor de 
planificare și de implementare.
1. Sinergiile cu programul Orizont 
Europa: EIT creează sinergii puternice cu 
întregul program Orizont Europa. În 
special, sinergiile cu EIC vor fi esențiale 
pentru impactul pilonului „Inovare 
deschisă”, precum și pentru sprijinul 
acordat ecosistemelor. În cadrul pilonului 
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[Provocări globale și competitivitatea 
industrială a Europei], prin intermediul 
CCI-urilor sale, EIT poate colabora cu 
parteneriatele europene, poate contribui 
la misiuni, poate sprijini măsurile 
orientate spre cerere și poate furniza 
servicii de exploatare, pentru a stimula 
transferul de tehnologie și pentru a 
accelera comercializarea rezultatelor 
obținute de clusterele tematice sau de alte 
parteneriate europene. EIT își va 
intensifica eforturile de valorificare a 
sinergiilor și a complementarităților 
dintre CCI-urile existente și cu diferiți 
actori și diferite inițiative de la nivelul UE 
și de la nivel mondial și își va extinde 
rețeaua de organizații cu care colaborează 
atât la nivel strategic, cât și operațional, 
evitând în același timp dublările, prin:
– cooperarea strânsă cu EIC și InvestEU 
în vederea eficientizării sprijinului (și 
anume, a finanțării și a serviciilor) oferit 
întreprinderilor inovatoare aflate atât în 
stadiu de întreprindere nou-înființată, cât 
și în stadiu de extindere, în special prin 
intermediul CCI-urilor;
– planificarea și punerea în aplicare a 
activităților EIT pentru a maximiza 
sinergiile și complementaritățile cu alte 
elemente ale programului Orizont 
Europa;
– colaborarea cu statele membre, atât la 
nivel național, cât și la nivel regional, 
stabilirea unui dialog structurat și 
coordonarea eforturilor pentru a permite 
crearea de sinergii cu inițiativele 
naționale și regionale, inclusiv cu 
strategiile de specializare inteligentă, 
eventual și prin implementarea 
„ecosistemelor europene de inovare”, 
pentru a identifica, a partaja și a difuza 
cele mai bune practici și învățăminte;
– partajarea și difuzarea practicilor și 
învățămintelor inovatoare în întreaga 
Uniune și dincolo de aceasta, pentru a 
contribui la politica Uniunii în domeniul 
inovării, pe baza coordonării cu alte 
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elemente ale programului Orizont 
Europa;
– contribuții la discuțiile referitoare la 
politica din domeniul inovării, precum și 
la conceperea și punerea în aplicare a 
priorităților de politică ale UE, prin 
colaborarea continuă cu toate serviciile 
competente ale Comisiei Europene, cu 
alte programe ale Uniunii și cu părțile 
interesate participante la acestea, precum 
și prin explorarea în continuare a 
oportunităților din cadrul inițiativelor de 
punere în aplicare a politicilor;
— exploatarea sinergiilor cu alte 
programe ale Uniunii, inclusiv cele care 
sprijină dezvoltarea capitalului uman și 
inovarea [cum ar fi Cooperarea 
europeană în domeniul științei și 
tehnologiei (COST), Fondul social 
european Plus (FSE +), Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR), 
programul Erasmus +, programul Europa 
creativă, programul COSME plus/piața 
unică, programul InvestEU];
– crearea de alianțe strategice cu actorii-
cheie din domeniul inovării de la nivelul 
UE și de la nivel internațional, precum și 
sprijinirea CCI-urilor pentru a dezvolta 
relații de colaborare și legături cu 
partenerii-cheie din cadrul triunghiului 
cunoașterii din țările terțe, cu scopul de a 
deschide piețe noi sau perspective pentru 
soluțiile sprijinite de CCI și a atrage 
finanțare și talente din afara Uniunii. 
Participarea țărilor terțe este promovată 
pe baza principiilor reciprocității și 
avantajelor reciproce.
De asemenea, CCI din domeniul SCC 
stabilește sinergii puternice cu inițiativele 
strategice pertinente din cadrul 
programului Orizont Europa, în special în 
cadrul pilonului II cu clusterul [O 
societate sigură și favorabilă incluziunii] 
și cu domeniile sale de intervenție din 
sectorul Patrimoniului cultural și al 
democrației. CCI din domeniul SCC va 
depune, de asemenea, eforturi pentru a 



AD\1206270RO.docx 31/34 PE644.884v02-00

RO

completa în mod eficient alte elemente ale 
programului Orizont Europa și 
intervenția EIT Digital actual.
2. Sinergiile cu Erasmus+: 
Erasmus+ și EIT vor crea sinergii între 
comunitățile lor respective. Cooperarea va 
urmări asigurarea accesului pentru 
cursanții Erasmus+ care participă în 
cadrul instituțiilor de învățământ și de 
formare partenere ale CCI-urilor la 
școlile de vară ale CCI-urilor sau la alte 
activități de formare pertinente (de 
exemplu, pe tema spiritului antreprenorial 
și a gestionării inovării) și stabilirea de 
contacte cu rețeaua absolvenților CCI-
urilor. Acolo unde este posibil, vor fi 
asigurate sinergii cu inițiativa privind 
universitățile europene, pentru a contribui 
la integrarea activităților educaționale și 
de formare ale EIT în vederea realizării 
unui impact sistemic.
3 Sinergiile cu programul Europa 
digitală: centrele de colocare ale CCI-
urilor vor colabora cu centrele europene 
de inovare digitală, pentru a sprijini 
transformarea digitală a industriei și a 
organizațiilor din sectorul public. CCI din 
domeniul SCC ar putea, de asemenea, să 
aibă contribuții orizontale valoroase în 
cadrul diverselor activități care urmează 
să fie desfășurate în clusterul [Dezvoltare 
digitală și industrie], în special în ceea ce 
privește tehnologiile de producție în care 
necesitatea de a dezvolta produse noi 
depinde în mare măsură de SCC.
4. Sinergiile cu Fondurile politicii de 
coeziune (în special FEDR și fondurile 
ESI+): prin centrele lor de colocare, CCI-
urile EIT vor promova cooperarea 
regională și interregională între actorii 
triunghiului cunoașterii (educație, 
cercetare, întreprinderi) și autoritățile de 
management, în sinergie cu activitatea 
Comisiei Europene în materie de 
cooperare interregională și de investiții în 
prioritățile conexe de specializare 
inteligentă.



PE644.884v02-00 32/34 AD\1206270RO.docx

RO

5. Sinergiile cu InvestEU: CCI-urile 
EIT vor urmări să colaboreze cu 
Platforma de consiliere InvestEU pentru a 
oferi sprijin tehnic și asistență 
întreprinderilor susținute de CCI-uri în 
ceea ce privește pregătirea, dezvoltarea și 
punerea în aplicare a proiectelor. În 
contextul accesului limitat la finanțare 
pentru sectoarele culturale și creative, vor 
fi urmărite sinergii cu mecanismul de 
garantare pentru sectoarele culturale și 
creative, un mecanism financiar menit să 
contribuie la dezvoltarea proiectelor 
culturale și creative prin oferirea de 
asigurări intermediarilor financiari.
6. Sinergiile cu programul Europa 
creativă: programul Europa creativă este 
deosebit de pertinent pentru activitățile 
CCI din domeniul SCC, deoarece 
componentele și cererile de propuneri 
speciale reflectă unele dintre provocările 
cu care se confruntă sectorul. Prin 
urmare, vor fi dezvoltate sinergii și 
complementarități puternice între CCI din 
domeniul SCC și programul Europa 
creativă.

Justificare

Acest amendament este necesar din motive imperative legate de logica internă a textului.
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