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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul solicită definirea unui standard înalt de inovare în legislația care reglementează 
EIT în noua sa Agendă strategică de inovare (ASI) pentru perioada 2021-2027.

Educația în domeniul antreprenorial și de afaceri este esențială, dar EIT este și un institut 
tehnologic. Invențiile științifice și tehnice sunt, de asemenea, baza unei inovări superioare și 
de durată. Prin urmare, și educația tehnică ar trebui să constituie un element central de interes 
pentru toate comunitățile de cunoaștere și inovare (CCI) și instituțiile de învățământ superior 
care colaborează cu institutul.

1. ASI stabilește strategia, obiectivele și prioritățile EIT pentru perioada 2021-2027 și 
definește acțiunile principale, rezultatele urmărite și resursele necesare pentru perioada 
respectivă. 

2. Strategia asigură alinierea EIT la programul Orizont Europa.

3. Aceasta garantează cooperarea și acțiunile complementare cu alte programe, priorități și 
angajamente relevante ale Uniunii.

4. Ea introduce, de asemenea, mecanismul regional de inovare (MRI), care contribuie la un 
mai bun echilibru geografic.

Raportorul salută propunerea Comisiei și rolul jucat de EIT în promovarea competitivității UE 
prin sprijinul acordat ecosistemului de inovare, în măsura în care institutul a contribuit cu 
succes la dezvoltarea „triunghiului cunoașterii”. 

EIT reprezintă unul dintre principalii vectori ai inovării orientate spre obiective, în măsură să 
abordeze provocările societății în domenii precum: inovarea durabilă; inovarea și 
competențele antreprenoriale din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții; standarde înalte 
ale învățământului superior tehnic și antreprenorial; noi soluții orientate spre piață pentru a 
face față provocărilor globale; sinergiile și valoarea adăugată prin programul Orizont Europa.

Raportorul constată unele reușite importante, în special în următoarele domenii: 

- CCI InnoEnergy - Stocarea energiei - ultracapacitori pe bază de „grafen curbat” pentru 
sectorul automobilelor și aerospațial, cu un timp de încărcare de sub 2 secunde și o durată 
de viață de peste un milion de utilizări;

- CCI ClimateChange - Consumul de energie - dispozitiv automat de control al climatului - 
în prezent, principalul concurent pentru Google Nest din Europa;

- CCI Health - dispozitive mobile care permit previzionarea unor afecțiuni medicale pe 
termen lung, cum ar fi Alzheimer și fibrilația atrială.
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Raportorul recunoaște succesele CCI-urilor existente și solicită EIT să stimuleze în continuare 
creșterea și impactul acestora, precum și să însoțească tranziția lor către sustenabilitatea 
financiară, la expirarea acordurilor-cadru de parteneriat.

Raportorul salută propunerea de lansare a unei noi CCI în domeniul industriilor culturale și 
creative (CCI) în 2021, pentru a valorifica potențialul creativității culturale, în special 
dezvoltarea digitală și tehnologică, și pentru a contribui la consolidarea competitivității 
Europei și a creșterii inteligente.

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 decizie
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
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 societale globale.
EIT dezvoltă sinergii cu alte programe ale 
Uniunii și generează valoare adăugată în 
cadrul programului Orizont Europa. 
Punerea în aplicare are loc prin sprijinul 
acordat CCI-urilor și prin activitățile 
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coordonate de EIT.

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Articolul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1b
Obiective specifice

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;
(c) să crească deschiderea regională a 
EIT pentru a remedia disparitățile în ceea 
ce privește capacitatea de inovare pe 
teritoriul Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Articolul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1c
Lansarea unei CCI noi în domeniul 

industriilor culturale și creative
1. În perioada 2021-2027, se va lansa 
o nouă CCI în domeniul industriilor 
culturale și creative (ICC), pentru a 
valorifica potențialul creativității 
culturale, în special dezvoltarea digitală și 
tehnologică, pentru a contribui la 
consolidarea competitivității Europei și a 
creșterii inteligente și pentru a înfrunta 
provocările societale.
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2. CCI în domeniul ICC:
(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 ICC prin dotarea 
acestora cu competențele antreprenoriale 
și tehnice necesare pentru a prospera 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, 
care să încurajeze mobilitatea, 
vizibilitatea și accesul la oportunități, fără 
discriminare, pentru cetățenii europeni 
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 granițele 
industriilor culturale și creative; și
(g) va consolida poziția Uniunii ca 
actor global în ICC, prin valorificarea 
creativității și a diversității culturale a 
cetățenilor Uniunii și prin încurajarea 
vizibilității și a promovării culturii și 
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inovării europene la nivel mondial.

Amendamentul 4

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT a fost înființat în 2008 pentru a 
contribui la o creștere economică durabilă 
și o competitivitate sustenabilă, prin 
consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii Europene. 
EIT a deschis calea pentru integrarea 
educației, a mediului de afaceri și a 
cercetării (triunghiul cunoașterii), punând 
un accent puternic pe talentul 
antreprenorial și pe competențele de 
inovare. Evaluarea intermediară a EIT din 
2018 a confirmat că raționamentul care stă 
la baza instituirii EIT rămâne valabil și că 
modelul de integrare a triunghiului 
cunoașterii bazată pe inovare continuă să 
fie relevant.

EIT a fost înființat în 2008 pentru a 
contribui la o creștere economică durabilă 
și o competitivitate sustenabilă, prin 
consolidarea capacității de inovare a 
statelor membre și a Uniunii Europene. 
EIT a deschis calea pentru integrarea 
educației, a mediului de afaceri și a 
cercetării (triunghiul cunoașterii), punând 
un accent puternic pe talentul 
antreprenorial și pe competențele de 
inovare. Evaluarea intermediară a EIT din 
2018 a confirmat că raționamentul care stă 
la baza instituirii EIT rămâne valabil și că 
modelul de integrare a triunghiului 
cunoașterii bazată pe inovare continuă să 
fie relevant. Valoarea adăugată a EIT 
constă în modelul său unic de inovare, 
care ar trebui menținut și promovat în 
prezenta ASI.

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La un deceniu de la instituirea EIT, ritmul 
inovării s-a accelerat foarte mult. Inovarea 
remodelează sectoarele economice, 
perturbând întreprinderile existente și 
creând oportunități fără precedent. Odată 
cu schimbările ordinii economice mondiale 
și cu o concurență internațională în 
creștere, sporește și dependența UE de 
talente, dar și capacitatea ei de inovare. Co-
designul, colaborarea și cocrearea 
interdisciplinare și între sectorul educației, 

La un deceniu de la instituirea EIT, ritmul 
inovării s-a accelerat foarte mult. Inovarea 
remodelează sectoarele economice, 
perturbând întreprinderile existente și 
creând oportunități fără precedent. Odată 
cu schimbările ordinii economice mondiale 
și cu o concurență internațională în 
creștere, sporește și dependența UE de 
talente, dar și capacitatea ei de inovare. Co-
designul, colaborarea și cocrearea 
interdisciplinare și între sectorul educației, 
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al afacerilor și al cercetării nu au fost 
niciodată așa de importante ca acum pentru 
a contribui la abordarea provocărilor 
globale legate de schimbările climatice și 
de utilizarea nesustenabilă a resurselor 
naturale, de transformarea digitală, de 
schimbările demografice sau de viitorul 
asistenței medicale și al hranei.

al cercetării, al afacerilor, organizațiile din 
sectorul public și din sectorul terțiar și 
societatea civilă nu au fost niciodată așa de 
importante ca acum pentru a contribui la 
abordarea provocărilor globale legate de 
schimbările climatice și de utilizarea 
nesustenabilă a resurselor naturale, de 
transformarea digitală, de schimbările 
culturale și demografice sau de viitorul 
asistenței medicale și al hranei.

Amendamentul 6

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin [propunerea privind programul 
Orizont Europa] pentru un nou program-
cadru de sprijinire a cercetării și inovării 
pentru perioada 2021-2027, Comisia 
Europeană s-a angajat ferm să sporească 
potențialul de inovare al Europei pentru a 
putea răspunde provocărilor viitoare. Rolul 
specific al EIT în stimularea inovării prin 
reunirea întreprinderilor, a educației, a 
cercetării, a autorităților publice și a 
societății civile este consolidat prin 
poziționarea sa în [pilonul Europa 
inovatoare] din cadrul [propunerii privind 
programul Orizont Europa]. [Propunerea 
privind programul Orizont Europa] 
reflectă ambiția tot mai mare a UE în 
materie de inovare și necesitatea de a 
obține rezultate în acest domeniu.

Prin programul Orizont Europa, Comisia 
Europeană s-a angajat ferm să sporească 
potențialul de inovare al Europei pentru a 
putea răspunde provocărilor viitoare. Rolul 
specific al EIT în stimularea inovării prin 
reunirea întreprinderilor, a educației, a 
cercetării, a autorităților publice și a 
societății civile este consolidat prin 
poziționarea sa în [pilonul Europa 
inovatoare] al programului Orizont 
Europa. Orizont Europa reflectă ambiția tot 
mai mare a UE în domeniul științific și 
tehnic. EIT ar trebui să ofere excelența 
necesară în domeniul educației 
antreprenoriale și al inovării tehnice.

Amendamentul 7

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare CCI este organizată în jurul a cinci 
până la zece centre de colocație (CLC22), 
menite să acționeze ca centre geografice 

Fiecare CCI este organizată în jurul unor 
centre de colocație (CLC), menite să 
acționeze ca centre geografice pentru 
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pentru integrarea practică a triunghiului 
cunoașterii. Ele sunt organizate și 
structurate în funcție de contextul lor 
național și regional în materie de inovare și 
se bazează pe o rețea paneuropeană de 
laboratoare, birouri sau campusuri 
existente ale unor parteneri de bază ai CCI-
urilor.

integrarea practică a triunghiului 
cunoașterii. Ele sunt organizate și 
structurate în funcție de contextul lor 
național și regional în materie de inovare și 
se bazează pe o rețea paneuropeană de 
laboratoare, birouri sau campusuri 
existente ale unor parteneri de bază ai CCI-
urilor.

__________________ __________________
22 Un „centru de colocație” este o zonă 
geografică în care se află și pot interacționa 
cu ușurință principalii parteneri ai CCI-
urilor din cadrul triunghiului cunoașterii, 
reprezentând un punct focal pentru 
activitatea CCI-urilor din zona respectivă.

22 Un „centru de colocație” este o zonă 
geografică în care se află și pot interacționa 
cu ușurință principalii parteneri ai CCI-
urilor din cadrul triunghiului cunoașterii, 
reprezentând un punct focal pentru 
activitatea CCI-urilor din zona respectivă.

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Activități de educație și formare cu 
componente antreprenoriale solide pentru 
formarea generației următoare de talente, 
inclusiv conceperea și punerea în aplicare a 
programelor care au primit eticheta EIT23, 
în special la nivel de masterat și de 
doctorat;

— Activități de educație și formare cu 
componente antreprenoriale solide pentru 
formarea generației următoare de talente, 
inclusiv conceperea și punerea în aplicare a 
programelor care au primit eticheta EIT23, 
în special la nivel de masterat și de 
doctorat, în toate domeniile STIAM;

__________________ __________________
23 Eticheta EIT este un sigiliu de calitate 
acordat de EIT unui program educațional al 
unei CCI care respectă anumite criterii de 
calitate legate, printre altele, de educația 
antreprenorială și de programele de 
învățământ inovatoare de „învățare prin 
practică”.

23 Eticheta EIT este un sigiliu de calitate 
acordat de EIT unui program educațional al 
unei CCI care respectă anumite criterii de 
calitate legate, printre altele, de educația 
antreprenorială și de programele de 
învățământ inovatoare de „învățare prin 
practică”.

Amendamentul 9

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – paragraful 3 – liniuța 2



PE644.924v02-00 10/37 AD\1206355RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Activități de sprijinire a inovării în 
vederea dezvoltării de produse, procese și 
servicii inovatoare care abordează o 
oportunitate specifică de afaceri;

— Activități de inovare și 
antreprenoriat care să ajute la dezvoltarea 
unor produse, procese și servicii 
inovatoare care abordează o oportunitate 
specifică de afaceri și prezintă o valoare 
adăugată societală;

Amendamentul 10

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.2 – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Abordarea EIT contribuie la producerea 
atât a inovațiilor graduale, cât și a celor 
disruptive, pentru a remedia în mod 
eficient eșecurile pieței și pentru a 
contribui la transformarea industriilor. Ea 
permite crearea de strategii de afaceri pe 
termen lung pentru abordarea provocărilor 
globale și ajută la crearea condițiilor-cadru 
esențiale pentru ca un ecosistem de inovare 
care funcționează bine să se dezvolte și 
pentru ca inovarea să prospere.

Abordarea EIT contribuie atât la inovațiile 
graduale, cât și la cele disruptive, pentru a 
remedia în mod eficient eșecurile pieței și 
pentru a contribui la transformarea 
industriilor. Ea permite crearea de strategii 
de afaceri pe termen lung pentru abordarea 
provocărilor globale și ajută la crearea 
condițiilor-cadru esențiale pentru ca un 
ecosistem de inovare care funcționează 
bine să se dezvolte și pentru ca inovarea să 
prospere.

Amendamentul 11

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În primul rând, economiile de astăzi sunt 
din ce în ce mai mult orientate spre 
abilitățile și capacitățile persoanelor și ale 
organizațiilor de a transforma ideile în 
produse și servicii. Competențele de 
inovare și cultura antreprenorială au o 
importanță neîndoielnică, în special în 
domeniul tehnologic și cel științific, dar și, 
din ce în ce mai mult, în alte discipline. 
Există o nevoie acută de a stimula în 
continuare capacitatea de inovare a 

În primul rând, societățile și economiile de 
astăzi sunt din ce în ce mai mult orientate 
spre abilitățile și capacitățile persoanelor și 
ale organizațiilor de a transforma ideile în 
produse, servicii și procese. Competențele 
de inovare și cultura antreprenorială au o 
importanță neîndoielnică, în special în 
domeniul tehnologic și cel științific, dar și, 
din ce în ce mai mult, în alte discipline, 
precum artele și științele umane. Există o 
nevoie acută de a stimula în continuare 
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instituțiilor de învățământ superior din 
Europa. EIT se află într-o poziție unică 
pentru a realiza acest lucru în cadrul 
programului Orizont Europa.

capacitatea de inovare a instituțiilor de 
învățământ superior din Europa. EIT se 
află într-o poziție unică pentru a realiza 
acest lucru în cadrul programului Orizont 
Europa.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 1 – punctul 1.3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În al doilea rând, proximitatea fizică 
reprezintă un factor esențial pentru inovare. 
Inițiativele care vizează dezvoltarea de 
rețele de inovare și furnizarea de servicii 
care sprijină crearea, partajarea și 
transferul de cunoștințe joacă un rol 
esențial în promovarea interacțiunilor 
dintre întreprinderi, mediul academic, 
organizațiile de cercetare, guverne și 
persoane fizice. Cu toate acestea, 
performanțele în materie de cercetare și 
inovare în UE, astfel cum sunt reflectate în 
tabloul de bord european anual privind 
inovarea, variază considerabil. Este extrem 
de important ca inovarea să fie favorabilă 
incluziunii și ancorată în teritoriile locale. 
Activitățile EIT, datorită abordării bazate 
pe realitatea zonei, sunt foarte potrivite 
pentru a contribui la consolidarea 
ecosistemelor locale de inovare.

În al doilea rând, proximitatea fizică 
reprezintă un factor esențial pentru inovare 
și durabilitate. Inițiativele care vizează 
dezvoltarea de rețele de inovare și 
furnizarea de servicii care sprijină crearea, 
partajarea și transferul de cunoștințe joacă 
un rol esențial în promovarea 
interacțiunilor dintre întreprinderi, mediul 
academic, organizațiile de cercetare, 
guverne și persoane fizice în toate 
domeniile. Cu toate acestea, performanțele 
în materie de cercetare și inovare în UE, 
astfel cum sunt reflectate în tabloul de bord 
european anual privind inovarea, variază 
considerabil. Este extrem de important ca 
inovarea să fie favorabilă incluziunii și 
ancorată în teritoriile locale și regionale. 
Activitățile EIT, datorită abordării bazate 
pe realitatea zonei, sunt foarte potrivite 
pentru a contribui la consolidarea 
ecosistemelor locale și regionale de 
inovare și pentru a furniza modele noi 
pentru o economie sustenabilă.

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca parte integrantă a programului Orizont Excelența este principalul vector al EIT. 
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Europa, EIT va contribui la realizarea 
obiectivelor și a priorităților sale generale. 
CCI-urile vor face parte din parteneriatele 
europene instituționalizate, ceea ce 
înseamnă că vor urma un set de principii și 
criterii pe durata ciclului de viață pentru a 
asigura o abordare mai coerentă, deschisă 
și orientată spre impact. Prin urmare, 
obiectivele generale ale EIT reflectă rolul 
general al EIT în programul Orizont 
Europa și locul său în [pilonul Europa 
inovatoare].

Acesta urmărește să ridice nivelul de 
ambiție al CCI-urilor existente și să 
încurajeze cel mai înalt standard de 
calitate în cercetare și inovare în 
comunitățile de inovare. Extinderea 
geografică și contribuția la remedierea 
lacunelor din domeniul inovării în statele 
membre și în țările asociate reprezintă o 
parte importantă a agendei strategice a 
EIT pentru 2021-2027, precum și 
extinderea oportunităților de învățământ 
superior de calitate la țările listate în 
Mecanismul de inovare regională 
(„MIR”), în special la țările și regiunile 
cu performanțe moderate sau modeste în 
inovare. Ca parte integrantă a programului 
Orizont Europa, EIT va contribui la 
consolidarea capacității de inovare a 
Uniunii și la realizarea obiectivelor și a 
priorităților sale generale. CCI-urile vor 
deveni parte din parteneriatele europene 
instituționalizate, ceea ce înseamnă că vor 
urma un set de principii și criterii pe durata 
ciclului de viață, astfel cum este prevăzut 
în programul Orizont Europa, pentru a 
asigura o abordare mai coerentă, 
transparentă, deschisă și orientată spre 
impact. Obiectivele generale ale EIT 
reflectă rolul general al EIT în programul 
Orizont Europa și locul său în [pilonul 
Europa inovatoare].

Amendamentul 14

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniile generale de intervenție pentru 
EIT sunt definite în [propunerea privind 
programul Orizont Europa]. EIT va 
continua să sprijine comunitățile sale de 
cunoaștere și inovare (CCI) pentru a 
consolida ecosistemele de inovare care 
contribuie la abordarea provocărilor 
globale. Acest lucru se va realiza prin 
promovarea integrării educației, cercetării 

Domeniile generale de intervenție pentru 
EIT sunt definite în programul Orizont 
Europa. EIT va continua să sprijine 
comunitățile sale de cunoaștere și inovare 
(CCI) pentru a consolida calitatea 
comunităților de inovare ale Uniunii care 
contribuie la abordarea provocărilor 
globale. Acest lucru se va realiza prin 
promovarea integrării educației tehnice de 
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și întreprinderilor, creând astfel medii 
favorabile inovării, și prin promovarea și 
sprijinirea unei noi generații de 
antreprenori și prin stimularea creării de 
întreprinderi inovatoare, în strânsă sinergie 
și complementaritate cu Consiliul european 
pentru inovare. Mai exact, prin aceasta 
EIT:

nivel înalt, a cercetării și întreprinderilor, 
creând astfel medii favorabile inovării, și 
prin promovarea și sprijinirea unei noi 
generații de antreprenori și prin stimularea 
creării de întreprinderi inovatoare, în 
strânsă sinergie și complementaritate cu 
Consiliul european pentru inovare. Mai 
exact, prin aceasta EIT:

Amendamentul 15

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – punctul -1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Încurajează educația științifică și 
tehnică de nivel înalt, echilibrată din 
perspectiva genului în toate statele 
membre;

Amendamentul 16 

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Se implică pentru atingerea 
echilibrului de gen în educația tehnică și 
antreprenorială în toate statele membre;

Amendamentul 17

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) va consolida ecosistemele de 
inovare sustenabile în întreaga Europă;

(1) va consolida ecosistemele de 
inovare sustenabile în întreaga Uniune;

Amendamentul 18
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Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.1 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) va promova inovarea și spiritul 
antreprenorial prin intermediul unei 
educații mai bune;

(2) va promova dezvoltarea 
competențelor în materie de 
antreprenoriat și inovare din perspectiva 
învățării pe tot parcursul vieții, inclusiv 
consolidarea capacităților instituțiilor de 
învățământ superior din întreaga Uniune, 
și va sprijini transformarea lor 
antreprenorială, inclusiv în domeniul 
antreprenoriatului social.

Amendamentul 19

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2.2 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vor fi explorate și oportunitățile de creare 
de sinergii între componenta „Partajarea 
excelenței” a programului Orizont Europa 
și activitățile de intervenție de proximitate 
sprijinite de EIT. În special, țările vizate de 
componenta „Partajarea excelenței” a 
programului Orizont Europa vor putea să 
profite de cunoștințele de specialitate și de 
sprijinul EIT pentru dezvoltarea 
activităților din aval (și anume, aproape de 
piață), ca grup-țintă pentru activitățile de 
intervenție de proximitate ale EIT.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul 20

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Integrarea triunghiului cunoașterii de către 
EIT și CCI-uri la nivelul UE, al statelor 
membre, precum și la nivel regional și 
local va rămâne o sarcină esențială pentru 
consolidarea ecosistemelor de inovare și 

(Nu privește versiunea în limba română.)      
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pentru asigurarea sustenabilității acestora, 
precum și pentru elaborarea de noi soluții 
la provocările globale. EIT va continua să 
sprijine un portofoliu de CCI-uri (a se 
vedea figura 2) și își va consolida și mai 
mult platforma de succes folosită pentru 
lansarea, dezvoltarea și gestionarea 
acestora. CCI-urile vor continua să 
funcționeze prin intermediul centrelor de 
colocație (CLC). CCI-urile vor urmări în 
continuare atingerea viabilității financiare 
pentru a obține o independență financiară 
față de grantul EIT pe termen lung (după 
maximum 15 ani) prin atragerea de 
investiții publice și private.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va continua să își sporească impactul 
regional printr-o deschidere mai mare către 
potențiali parteneri și părți interesate și 
printr-o strategie regională mai bine 
articulată a CCI-urilor, inclusiv prin 
legături cu strategiile de specializare 
inteligentă relevante.

Pentru a îmbunătăți echilibrul geografic, 
EIT va continua să își sporească impactul 
regional printr-o deschidere mai mare către 
potențiali parteneri și părți interesate și 
printr-o strategie regională mai bine 
articulată a CCI-urilor, inclusiv prin 
legături cu strategiile de specializare 
inteligentă relevante.

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Bugetul EIT dedicat punerii în aplicare a 
activităților MRI al EIT va fi de cel puțin 
10 % din sprijinul total al EIT pentru 
finanțarea CCI-urilor, sporind astfel 
numărul de parteneri ai CCI-urilor din 
regiunile vizate în țările care sunt eligibile 
la MRI. Sprijinul din partea MIR ar 
trebui să încurajeze echilibrul de gen în 
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toate domeniile.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul regional de inovare a EIT, 
condus de EIT și pus în aplicare de CCI-
uri, s-a derulat până în prezent pe bază de 
voluntariat. Începând din 2021, MRI al EIT 
va deveni parte integrantă a strategiei 
multianuale a CCI-urilor. EIT va continua 
să ofere CCI-urilor orientări și sprijin 
pentru pregătirea strategiilor multianuale 
din MRI al EIT și pentru punerea lor în 
aplicare. Activitățile MRI al EIT vor 
continua cu un sprijin îmbunătățit pentru 
capacitatea de inovare a țărilor și a 
regiunilor care au performanțe mai slabe 
în ceea ce privește inovarea. Bugetul EIT 
dedicat punerii în aplicare a activităților 
MRI al EIT va fi de cel puțin 10 % din 
sprijinul total al EIT pentru finanțarea 
CCI-urilor, sporind astfel numărul de 
parteneri ai CCI-urilor din regiunile 
vizate. Activitățile sprijinite prin 
intermediul MRI vor urmări:

EIT se asigură că activitățile MRI al EIT 
sunt utilizate pentru a atrage și a facilita 
integrarea de potențiali noi parteneri care 
adaugă valoare CCI-urilor, extinzând 
astfel acoperirea paneuropeană a EIT, și 
că acestea sunt integrate pe deplin în 
strategiile multianuale ale CCI-urilor. 
Mecanismul regional de inovare a EIT, 
condus de EIT și pus în aplicare de CCI-
uri, s-a derulat până în prezent pe bază de 
voluntariat. Începând din 2021, MRI al EIT 
va deveni parte integrantă a strategiei 
multianuale a CCI-urilor, extinzând astfel 
acoperirea paneuropeană a EIT. EIT va 
continua să ofere CCI-urilor orientări și 
sprijin pentru pregătirea și punerea în 
aplicare a strategiilor multianuale din MRI 
al EIT. Activitățile MRI al EIT vor 
continua cu un sprijin îmbunătățit pentru 
capacitatea de inovare a țărilor UE-13, 
precum și a altor țări cu nivel moderat sau 
modest, care au performanțe mai slabe în 
ceea ce privește inovarea. Activitățile 
sprijinite prin intermediul MRI vor urmări:

Amendamentul 24

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— să îmbunătățească capacitățile de 
inovare ale ecosistemului local, prin 
activități de consolidare a capacităților și 
interacțiuni mai strânse între actorii locali 

— să îmbunătățească capacitățile de 
inovare ale ecosistemului local, prin 
activități de consolidare a capacităților și 
interacțiuni mai strânse între actorii locali 
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din domeniul inovării (clustere, rețele, 
autorități regionale, instituții de învățământ 
superior, organizații de cercetare, instituții 
de educație și formare profesională);

din domeniul inovării (IMM-uri, clustere, 
rețele, autorități regionale, instituții de 
învățământ superior, organizații de 
cercetare, instituții de educație și formare 
profesională);

Amendamentul 25

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 2 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

— să sprijine obiectivul de a atrage 
noi parteneri ai CCI-urilor prin 
înființarea de noi CLC-uri în vederea 
îmbunătățirii echilibrului geografic.

Amendamentul 26

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— să pună în legătură ecosistemele 
locale de inovare cu ecosistemele de 
inovare paneuropene prin cooperarea cu 
CCI-urile EIT și centrele lor de colocație.

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Amendamentul 27

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, pentru a asigura o integrare mai 
profundă a CCI-urilor în ecosistemele 
locale de inovare, fiecare CCI va trebui să 
elaboreze și să pună în aplicare o strategie 
care să vizeze consolidarea relației cu 
actorii regionali și locali în materie de 
inovare, iar EIT va monitoriza în mod activ 
punerea în aplicare. O abordare a inovării 
„bazată pe realitatea zonei” ar trebui să fie 

În plus, pentru a asigura o integrare mai 
profundă a CCI-urilor în ecosistemele 
locale de inovare, fiecare CCI va trebui să 
elaboreze și să pună în aplicare o strategie 
care să vizeze consolidarea relației cu 
actorii regionali și locali în materie de 
inovare, în special cu cei din țările UE-13, 
iar EIT va monitoriza în mod activ punerea 
în aplicare. O abordare a inovării „bazată 
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integrată în strategia multianuală și în 
planul de afaceri al CCI-urilor și să se 
bazeze pe CLC-urile (și MRI) ale CCI-
urilor, valorificând astfel rolul acestora ca 
punct de intrare pentru accesarea unei 
comunități de CCI-uri și interacționând cu 
partenerii de co-locație. CCI-urile trebuie 
să demonstreze legături cu strategiile locale 
de specializare inteligentă și cu activitățile 
platformelor tematice și ale inițiativelor 
interregionale relevante, inclusiv cu 
autoritățile de management ale fondurilor 
ESI. EIT va monitoriza și modul în care 
operează CLC-urile și modul în care se 
integrează în ecosistemele locale de 
inovare.

pe realitatea zonei” ar trebui să fie integrată 
în strategia multianuală și în planul de 
afaceri al CCI-urilor și să se bazeze pe 
CLC-urile (și MRI) ale CCI-urilor, 
valorificând astfel rolul acestora ca punct 
de intrare pentru accesarea unei comunități 
de CCI-uri și interacționând cu partenerii 
de co-locație. CCI-urile trebuie să 
demonstreze legături cu strategiile locale 
de specializare inteligentă și cu activitățile 
platformelor tematice și ale inițiativelor 
interregionale relevante, inclusiv cu 
autoritățile de management ale fondurilor 
ESI. EIT va monitoriza și modul în care 
operează CLC-urile și beneficiarii MRI și 
modul în care se integrează în ecosistemele 
locale de inovare.

Amendamentul 28 

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.1 – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza unei propuneri din partea 
consiliului de conducere al EIT și a unei 
analize a acesteia, se propune lansarea unei 
prime CCI în domeniul industriilor 
culturale și creative (ICC) în 2022, cererea 
de propuneri urmând să fie publicată în 
2021. Acest domeniu prioritar este cel mai 
complementar cu cele opt CCI-uri lansate 
deja de EIT, precum și cu potențialele 
domenii prioritare pentru alte parteneriate 
europene care urmează să fie lansate în 
cadrul programului Orizont Europa. ICC 
constituie un sector cu un potențial de 
creștere ridicat, cu multe inițiative populare 
și cu putere de atragere a cetățenilor. Ele 
sunt puternic integrate în ecosistemele lor 
locale și regionale. Cu toate acestea, ICC 
constituie încă un sector foarte fragmentat, 
iar inovatorii și creatorii de întreprinderi nu 
au competențele antreprenoriale și de 
inovare necesare. Aceste blocaje ar fi cel 
mai bine abordate de o CCI, datorită 
demersului său privind integrarea 

Pe baza unei propuneri din partea 
consiliului de conducere al EIT și a unei 
analize a acesteia, se propune lansarea unei 
prime CCI în domeniul industriilor 
culturale și creative (ICC) în 2022, o 
cerere de propuneri transparentă și 
deschisă urmând să fie publicată în 2021. 
Acest domeniu prioritar este cel mai 
complementar cu cele opt CCI-uri lansate 
deja de EIT, precum și cu potențialele 
domenii prioritare pentru alte parteneriate 
europene care urmează să fie lansate în 
cadrul programului Orizont Europa. ICC 
constituie un sector cu un potențial de 
creștere ridicat, cu multe inițiative populare 
și cu putere de atragere a cetățenilor. Ele 
sunt puternic integrate în comunitățile lor 
locale și regionale. Acesta este, de 
asemenea, un sector cu un potențial 
ridicat de inovare tehnică comercială în 
ceea ce privește modelul EIT. Cu toate 
acestea, ICC constituie încă un sector 
foarte fragmentat, iar inovatorii și creatorii 
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triunghiului cunoașterii, a unei perspective 
pe termen lung și a unei abordări bazate pe 
realitatea zonei. În anexa 1B la prezenta 
ASI sunt incluse o fișă informativă care 
rezumă provocările industriilor culturale și 
creative și impactul preconizat al viitoarei 
CCI.

de întreprinderi nu au competențele 
antreprenoriale și de inovare necesare. 
Aceste blocaje ar fi cel mai bine abordate 
de o CCI, datorită demersului său privind 
integrarea triunghiului cunoașterii, a unei 
perspective pe termen lung și a unei 
abordări bazate pe realitatea zonei. În 
anexa 1B la prezenta ASI sunt incluse o 
fișă informativă care rezumă provocările 
industriilor culturale și creative și impactul 
preconizat al viitoarei CCI.

Amendamentul 29

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Sprijinirea capacității de inovare a 
învățământului superior

3.2. Sprijinirea capacității de inovare și 
antreprenoriat a învățământului superior

Amendamentul 30

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul modelului de integrare a 
triunghiului cunoașterii, EIT a contribuit la 
reducerea decalajului persistent dintre 
învățământul superior, cercetare și inovare. 
În special, EIT este un instrument esențial 
pentru dezvoltarea capitalului uman, 
punând accentul în mod deosebit pe 
educația antreprenorială. Cu toate acestea, 
impactul EIT rămâne limitat la partenerii 
CCI-urilor.

Prin intermediul modelului de integrare a 
triunghiului cunoașterii, EIT a contribuit la 
reducerea decalajului persistent dintre 
învățământul superior, cercetare și inovare. 
În special, EIT este un instrument esențial 
pentru dezvoltarea capitalului uman, 
punând accentul în mod deosebit pe 
educația antreprenorială. Cu toate acestea, 
impactul EIT rămâne limitat și trebuie 
extins în continuare în afara partenerilor 
CCI-urilor.

Amendamentul 31

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinirea și consolidarea educației 
culturale și artistice, promovând totodată 
recunoașterea transfrontalieră a 
competențelor și abilităților artistice.

Amendamentul 32

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a sprijini inovarea în sens mai larg, 
instituțiile de învățământ superior din 
Europa trebuie să aibă o abordare 
inovatoare și antreprenorială în ceea ce 
privește educația, cercetarea și colaborarea 
cu întreprinderile și cu ecosistemul local 
mai larg de inovare, inclusiv cu societatea 
civilă.

Pentru a sprijini inovarea în sens mai larg, 
instituțiile de învățământ superior din 
Europa trebuie să aibă o abordare 
inovatoare și antreprenorială în ceea ce 
privește educația, cercetarea și colaborarea 
cu întreprinderile și cu comunitățile locale 
mai largi de inovare, inclusiv cu societatea 
civilă și cu alte părți interesate, acordând 
o atenție deosebită egalității de gen și 
incluziunii persoanelor cu dizabilități.

Amendamentul 33

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea instituțiilor de învățământ 
superior în organizații mai inovatoare și 
mai antreprenoriale presupune o strategie 
clară, un cadru metodologic și o angajare a 
resurselor. Pe baza experienței sale, EIT se 
află într-o poziție unică pentru a sprijini 
dezvoltarea capacității antreprenoriale și de 
inovare a instituțiilor de învățământ 
superior în cadrul programului Orizont 
Europa.

EIT va viza în special instituțiile de 
învățământ superior din țări cu 
performanțe în inovare moderate și 
modeste și din alte regiuni cu performanțe 
scăzute care doresc să își consolideze 
amprenta de inovare și strategiile de 
specializare inteligentă. EIT va aloca 
acestei măsuri cel puțin 25 % din bugetul 
total alocat activităților menționate. 
Dezvoltarea instituțiilor de învățământ 
superior în organizații mai inovatoare și 
mai antreprenoriale presupune o strategie 
clară și ambițioasă, un cadru metodologic 
și o angajare a resurselor. Pe baza 
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experienței sale, EIT se află într-o poziție 
unică pentru a sprijini dezvoltarea 
capacității antreprenoriale și de inovare a 
instituțiilor de învățământ superior în 
cadrul programului Orizont Europa.

Amendamentul 34

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.3 – punctul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a asigura o mai largă diseminare și 
o mai bună înțelegere a oportunităților 
oferite de EIT, EIT va explora 
posibilitatea de a consolida orientările și 
asistența cu privire la aspectele legate de 
participarea la CCI-urile EIT din întreaga 
Europă, bazându-se pe rețelele de 
informare existente în Europa.

Pentru a asigura o mai largă diseminare și 
o mai bună înțelegere a oportunităților 
oferite de institut, EIT va consolida 
orientările și asistența pentru noii 
potențiali parteneri cu privire la aspectele 
legate de participarea la CCI-urile EIT, 
bazându-se pe rețelele de informare 
existente și, acolo unde este necesar, 
înființând noi rețele de informare în 
întreaga Europă.

Amendamentul 35

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.3 – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va organiza reuniuni periodice ale 
grupului de reprezentanți ai statelor 
membre, precum și ale serviciilor conexe 
ale Comisiei, cel puțin de două ori pe an, 
pentru a asigura o comunicare și un flux de 
informații adecvate cu statele membre și la 
nivelul UE, și le va informa cu privire la 
performanțele și realizările activităților 
finanțate de EIT. Grupul de reprezentanți 
ai statelor membre garantează, de 
asemenea, un sprijin adecvat pentru a 
asigura legătura dintre activitățile sprijinite 
de EIT și programele și inițiativele 
naționale, inclusiv eventuala cofinanțare 
națională a acestor activități.

EIT va organiza reuniuni anuale ale 
grupului de reprezentanți ai statelor 
membre, precum și ai Comisiei, 
Parlamentului European și organelor 
consultative ale UE, cum ar fi Comitetul 
Regiunilor și Comitetul Economic și 
Social, pentru a asigura o comunicare și un 
flux de informații adecvate cu statele 
membre și la nivelul UE. Grupul de 
reprezentanți ai statelor membre 
garantează, de asemenea, un sprijin adecvat 
pentru a asigura legătura dintre activitățile 
sprijinite de EIT și programele și 
inițiativele naționale, inclusiv eventuala 
cofinanțare națională a acestor activități.
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Amendamentul 36

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.3 – punctul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va continua să conducă și să ofere 
orientări strategice comunității de 
absolvenți ai EIT26 (în colaborare cu 
consiliul absolvenților EIT), pentru a-și 
maximiza impactul antreprenorial și 
societal și implicarea permanentă a 
membrilor săi în activități sprijinite de EIT. 
În perioada 2021-2027, comunitatea va 
continua să se dezvolte incluzând și foștii 
studenți care vor participa la acțiunile de 
sprijinire a capacităților de inovare ale 
instituțiilor de învățământ superior.

EIT va continua să conducă și să ofere 
orientări strategice comunității de 
absolvenți ai EIT26 (în colaborare cu 
consiliul absolvenților EIT), pentru a-și 
maximiza impactul antreprenorial și 
societal și implicarea permanentă a 
membrilor săi în activități sprijinite de EIT. 
EIT va analiza și va face schimb de cele 
mai bune practici pentru a dezvolta în 
continuare comunitățile de absolvenți. 
Absolvenții ar trebui să fie implicați în 
colectarea de fonduri pentru CCI-uri și, 
cel mai important, să sprijine capacitățile 
de inovare ale instituțiilor de învățământ 
superior prin îndrumarea noilor studenți 
și cercetători.

__________________ __________________
26 Comunitatea de absolvenți a EIT 
reunește antreprenori și agenți de 
schimbare care au participat la un program 
educațional sau de antreprenoriat furnizat 
de o CCI. Comunitatea reprezintă o rețea 
de peste 5 000 de membri.

26 Comunitatea de absolvenți a EIT 
reunește antreprenori și agenți de 
schimbare care au participat la un program 
educațional sau de antreprenoriat furnizat 
de o CCI. Comunitatea reprezintă o rețea 
de peste 5 000 de membri.

Amendamentul 37 

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.3 – punctul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în prezent, bunele practici și 
învățămintele desprinse de pe urma CCI-
urilor nu au fost suficient codificate și 
diseminate. În cadrul funcției sale de 
sprijin în calitate de partener de cunoaștere 
pentru decidenții politici și întreaga 
comunitate de inovare, EIT își va dezvolta 

Până în prezent, bunele practici și 
învățămintele desprinse de pe urma CCI-
urilor nu au fost suficient codificate și 
diseminate. În cadrul funcției sale de 
sprijin în calitate de partener de cunoaștere 
pentru decidenții politici și întreaga 
comunitate de inovare, EIT își va dezvolta 
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în continuare rolul de institut de inovare 
capabil să detecteze, să analizeze, să 
codifice, să partajeze și să asigure 
adoptarea unor practici inovatoare, a 
experiențelor și a rezultatelor activităților 
finanțate de EIT (educație și formare, 
sprijin pentru inovare, sprijin pentru 
antreprenoriat) la o scară mai largă. 
Această activitate se va baza pe legăturile 
și sinergiile cu alte inițiative din cadrul 
[pilonului Europa inovatoare] din 
[propunerea privind programul Orizont 
Europa].

în continuare rolul de institut de inovare și 
centru de excelență capabil să detecteze, 
să analizeze, să codifice, să partajeze și să 
asigure adoptarea unor practici inovatoare, 
a experiențelor și a rezultatelor activităților 
finanțate de EIT (educație și formare, 
sprijin pentru inovare, sprijin pentru 
antreprenoriat) la o scară mai largă. 
Această activitate se va baza pe legăturile 
și sinergiile cu alte inițiative din cadrul 
[pilonului Europa inovatoare] din 
programul Orizont Europa. Pentru a 
primi sprijin continuu din partea UE și a 
Parlamentului European, EIT ar trebui 
să furnizeze periodic sesiuni de informare 
pentru deputați. Aceste sesiuni de 
informare ar trebui să implice atât 
cercetătorii, cât și partenerii de afaceri, 
precum și liderii și cadrele de conducere 
și să ofere posibilități de analiză și schimb 
de idei.

Justificare

Mulți deputați în Parlamentul European cunosc puțin EIT, reușitele sale și modul său de 
funcționare. Această problemă trebuie rezolvată.

Amendamentul 38

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta secțiune cuprinde o serie de 
măsuri care vizează adaptarea și 
îmbunătățirea funcționării actuale a EIT și 
a CCI-urilor. Un consiliu de conducere al 
EIT strategic și eficace va monitoriza 
punerea în aplicare a măsurilor respective 
la nivelul EIT și va oferi stimulentele și 
controlul necesare, inclusiv prin 
intermediul procesului de alocare a 
fondurilor, pentru a se asigura că CCI-urile 
le pun în aplicare.

Prezenta secțiune cuprinde o serie de 
măsuri care vizează adaptarea și 
îmbunătățirea funcționării actuale a EIT și 
a CCI-urilor. Un consiliu de conducere al 
EIT strategic și eficace va monitoriza 
punerea în aplicare a măsurilor respective 
la nivelul EIT și va oferi stimulentele și 
controlul necesare, inclusiv prin 
intermediul unui proces de alocare a 
fondurilor bazat pe rezultate, pentru a se 
asigura că CCI-urile pun în aplicare 
schimbările, menținând întotdeauna cele 
mai înalte standarde.
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Amendamentul 39

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.4 – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va oferi orientări operaționale CCI-
urilor și le va monitoriza din perspectiva 
respectării principiilor bunei gestionări, a 
principiilor și criteriilor stabilite pentru 
parteneriatele europene în Regulamentul 
privind programul Orizont Europa și din 
perspectiva alinierii la prioritățile 
programului Orizont Europa pentru a 
maximiza performanța și impactul 
acestora.

EIT va oferi orientări operaționale CCI-
urilor și le va monitoriza în permanență 
din perspectiva respectării principiilor 
bunei gestionări stabilite în Regulamentul 
privind EIT, a principiilor și criteriilor 
stabilite pentru parteneriatele europene în 
Regulamentul privind programul Orizont 
Europa, precum și din perspectiva alinierii 
la prioritățile programului Orizont Europa 
pentru a maximiza performanța și impactul 
acestora. În cazul în care o CCI are 
performanțe slabe sau obține rezultate 
inadecvate, se vor lua măsurile corective 
corespunzătoare, în funcție de indicatorii 
de performanță.

Amendamentul 40

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.4 – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile care asigură o deschidere 
continuă a CCI-urilor și transparența în 
timpul punerii în aplicare vor fi 
îmbunătățite în special prin includerea 
unor dispoziții comune referitoare la noi 
membri care conferă valoare adăugată 
parteneriatelor. De asemenea, CCI-urile își 
vor desfășura activitatea într-un mod pe 
deplin transparent. CCI-urile vor rămâne 
parteneriate dinamice la care noii parteneri, 
inclusiv o parte din ce în ce mai mare a 
IMM-urilor, se pot alătura pe baza 
excelenței și a interesului strategic. Pentru 
a limita concentrarea finanțării și pentru a 

EIT asigură transparența în timpul 
punerii în aplicare și o deschidere 
continuă a CCI-urilor pentru membrii noi, 
în special prin alocarea de finanțare 
pentru înființarea unor noi CLC-uri. 
Aceasta se va realiza prin aplicarea unor 
criterii clare și consecvente de aderare 
pentru noii membri care conferă valoare 
adăugată parteneriatelor. De asemenea, 
CCI-urile își vor desfășura activitatea într-
un mod pe deplin transparent. CCI-urile 
vor rămâne parteneriate dinamice la care 
noii parteneri, inclusiv o parte din ce în ce 
mai mare a IMM-urilor, se pot alătura pe 
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garanta faptul că activitățile CCI-urilor 
beneficiază de o rețea largă de parteneri, 
procedura de pregătire a planului de afaceri 
(inclusiv identificarea priorităților, selecția 
activităților și alocarea fondurilor) va 
deveni mai transparentă și mai favorabilă 
incluziunii. În cele din urmă, CCI-urile 
vor crește proporția cererilor de propuneri, 
în special pentru proiectele de inovare 
deschise terților. Toate aceste măsuri vor 
crește numărul entităților participante 
implicate în activitățile CCI-urilor. În cele 
din urmă, CCI-urile trebuie să raporteze cu 
privire la implicarea noilor parteneri în 
rapoartele lor periodice.

baza excelenței și a capacității lor de a 
contribui la ecosistemele de inovare la 
nivel local, regional, național și la nivelul 
UE. Pentru a respecta echilibrul geografic 
și pentru a limita concentrarea finanțării la 
țările UE-15, precum și pentru a garanta 
faptul că activitățile CCI-urilor beneficiază 
de o rețea largă de parteneri, procedura de 
pregătire a planului de afaceri (inclusiv 
identificarea priorităților, selecția 
activităților și alocarea fondurilor) va 
deveni mai transparentă și mai favorabilă 
incluziunii, promovând astfel participarea 
țărilor UE-13. CCI-urile vor crește 
proporția cererilor de propuneri, în special 
pentru proiectele de inovare deschise 
terților. Toate aceste măsuri vor contribui 
la creșterea numărului de entități 
participante implicate în activitățile CCI-
urilor. În cele din urmă, CCI-urile 
raportează cu privire la implicarea noilor 
parteneri în rapoartele lor periodice.

Amendamentul 41

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.4 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Schimburi fructuoase la nivel 
mondial
Viitoarele competențe vor necesita 
gândire critică, flexibilitate mentală, 
creativitate și gândire interdisciplinară. 
EIT va sprijini succesul Europei prin 
realizarea de sinergii ambițioase între 
domeniile tematice, în special prin 
promovarea interacțiunii dintre 
cercetători și liderii inovării în diferite 
CCI-uri. Acest lucru ar putea fi realizat 
prin conferințe anuale sau bianuale între 
CCI-uri în două sau mai multe domenii 
tematice (cu implicarea studenților și a 
cercetătorilor - a se vedea punctul 3.1 
„Comunitățile de cunoaștere și inovare - 
Sprijin pentru CCI existente”).
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Amendamentul 42 

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.4 – punctul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Participarea IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate
Având în vedere că 99 % din totalul 
întreprinderilor din UE sunt IMM-uri și 
că, în ultimii cinci ani, acestea au creat 
aproximativ 85 % din noile locuri de 
muncă, EIT trebuie să asigure 
participarea întreprinderilor mici și 
mijlocii („IMM-uri”) și a întreprinderilor 
nou-înființate în rândul partenerilor de 
afaceri ai CCI-urilor. Cotizațiile 
membrilor sunt o sursă importantă de 
finanțare pentru toate CCI-urile, dar 
participarea echilibrată a IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate este 
esențială pentru diseminarea inovării și a 
educației antreprenoriale. În special, 
implicarea IMM-urilor și a 
întreprinderilor nou-înființate în țările 
RIS este esențială pentru funcționarea 
adecvată a CCI-urilor. În conformitate cu 
declarația de misiune inițială a EIT, acest 
lucru:
(1) va contribui la identificarea 
problemelor societale în statele membre;
(2) va genera creștere la nivel local și
(3) va multiplica oportunitățile de 
muncă calificată  în întreaga Uniune.
Astfel, EIT ar trebui să aplice principii 
stricte de deschidere și transparență în 
selectarea noilor parteneri de afaceri și în 
procedura de pregătire a planurilor de 
afaceri. IMM-urile implicate în 
elaborarea de noi invenții și inovații ar 
trebui să fi încheiat acorduri prestabilite 
de achiziționare cu marile întreprinderi 
implicate în CCI relevante.
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Justificare

Având în vedere că 99 % din totalul întreprinderilor din UE sunt IMM-uri și că, în ultimii 
cinci ani, acestea au creat aproximativ 85 % din noile locuri de muncă, EIT trebuie să 
asigure participarea întreprinderilor mici și mijlocii („IMM-uri”) și a întreprinderilor nou-
înființate în rândul partenerilor de afaceri ai CCI-urilor. Acordurile de achiziție convenite în 
prealabil reprezintă o modalitate de implicare a IMM-urilor în CCI-uri, fără a fi nevoie ca 
acestea să finanțeze cotizații de membru inaccesibile.

Amendamentul 43

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.4 – punctul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva unui studiu independent 
aprofundat în strânsă cooperare cu 
Comisia, EIT își va defini, până la sfârșitul 
anului 2023, relațiile sale cu CCI-urile care 
vor înceta să mai primească granturi de 
sprijin în cursul perioadei de programare 
2021-2027. Sub rezerva unui rezultat 
pozitiv în urma unei evaluări finale, EIT 
poate încheia un „memorandum de 
cooperare” cu fiecare CCI, cu scopul de a 
menține cooperarea cu CCI-urile după 
încetarea acordului-cadru de parteneriat. 
Acest memorandum trebuie să includă, 
printre altele, drepturile și obligațiile legate 
de:

EIT elaborează principiile generale 
pentru relațiile sale cu CCI-urile după 
încetarea acordului-cadru de parteneriat, 
în conformitate cu cadrul programului 
Orizont Europa pentru parteneriate 
europene. Sub rezerva unui studiu 
independent aprofundat în strânsă 
cooperare cu Comisia, EIT își va defini, 
până la sfârșitul anului 2023, relațiile sale 
cu CCI-urile care vor înceta să mai 
primească granturi de sprijin în cursul 
perioadei de programare 2021-2027. Sub 
rezerva unui rezultat pozitiv în urma unei 
evaluări finale, EIT poate încheia un 
„memorandum de cooperare” cu fiecare 
CCI, cu scopul de a menține cooperarea cu 
CCI-urile după încetarea acordului-cadru 
de parteneriat. Acest memorandum trebuie 
să includă, printre altele, drepturile și 
obligațiile legate de:

Amendamentul 44

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.4 – punctul 6 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— utilizarea mărcii EIT, participarea 
la premiile EIT și la alte inițiative 

(Nu privește versiunea în limba română.)
 



PE644.924v02-00 28/37 AD\1206355RO.docx

RO

organizate de EIT;

Amendamentul 45

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.5 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Erasmus și EIT vor crea sinergii 
între comunitățile fiecăruia dintre ele. 
Cooperarea va fi orientată către asigurarea 
accesului pentru studenții Erasmus care 
participă în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior partenere ale CCI-
urilor la școlile de vară ale CCI-urilor sau 
la alte activități de formare relevante (de 
exemplu, privind spiritul antreprenorial și 
gestionarea inovării) și către stabilirea de 
contacte cu rețeaua absolvenților CCI-
urilor.

— Erasmus și EIT vor crea sinergii 
între comunitățile fiecăruia dintre ele. 
Cooperarea va fi orientată către asigurarea 
accesului pentru studenții Erasmus care 
participă în cadrul instituțiilor de 
învățământ superior partenere ale CCI-
urilor la școlile de vară ale CCI-urilor sau 
la alte activități de formare relevante (de 
exemplu, privind spiritul antreprenorial și 
gestionarea inovării) și către stabilirea de 
contacte cu rețeaua absolvenților CCI-
urilor. Aceasta ar trebui să includă 
studenții implicați în ucenicii și în 
formare profesională ca parte a 
programului Erasmus PRO.

Amendamentul 46 

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.5 – paragraful 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Vor fi asigurate sinergii, acolo 
unde este posibil, cu inițiativa 
universităților europene care ar putea 
contribui la integrarea activităților 
educaționale ale EIT în vederea obținerii 
unui impact sistemic.

— Vor fi asigurate sinergii cu 
inițiativa universităților europene pentru a 
asigura că activitățile educaționale ale EIT 
fac parte din educația generală și, astfel, 
au un impact pozitiv asupra educației în 
statele membre.

Amendamentul 47

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 3 – punctul 3.5 – paragraful 6 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

— Noul program Europa creativă va fi 
relevant mai ales pentru activitățile unei 
viitoare CCI pe tema ICC. Se vor crea 
sinergii și complementarități puternice cu 
acest program în domenii precum 
competențele creative, locurile de muncă și 
modelele de afaceri.

— Noul program Europa creativă va fi 
relevant mai ales pentru activitățile unei 
viitoare CCI pe tema ICC. Se vor crea 
sinergii și complementarități puternice cu 
acest program în domenii precum 
competențele creative și recunoașterea și 
certificarea lor, cu un accent pe o nouă 
evoluție tehnologică, precum și locurile de 
muncă, mobilitatea transfrontalieră, 
perspectivele intersectoriale asupra 
creativității și dezvoltarea modelelor de 
afaceri.

Amendamentul 48

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 4 – punctul 4.1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT va lansa o nouă acțiune de sprijin 
pentru a facilita înființarea unor noi 
CLC-uri în statele membre care nu sunt 
reprezentate sau sunt reprezentate 
insuficient în CCI-urile actuale.

Amendamentul 49

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 4 – punctul 4.2 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. standardele ambițioase ale CCI-
urilor ar trebui să faciliteze și să sprijine 
cercetarea și inovarea de cel mai înalt 
nivel și cât mai ambițioase;

Amendamentul 50

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 4 – punctul 4.2 – paragraful 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

EIT se va asigura că datele pe care le 
colectează prin intermediul sistemului său 
de monitorizare internă, inclusiv rezultatele 
obținute de CCI-uri, sunt pe deplin 
integrate în sistemul global de gestionare a 
datelor al programului Orizont Europa. EIT 
se va asigura că informațiile detaliate 
rezultate în urma procesului său de 
monitorizare și evaluare sunt puse la 
dispoziție în timp util și sunt accesibile 
într-o bază de date electronică comună 
privind punerea în aplicare a programului 
Orizont Europa. În plus, EIT va asigura o 
raportare specifică cu privire la impactul 
cantitativ și calitativ, inclusiv cu privire la 
contribuțiile financiare angajate și efectiv 
furnizate.

Pentru a îmbunătăți transparența și 
deschiderea, EIT se va asigura că datele pe 
care le colectează prin intermediul 
sistemului său de monitorizare internă, 
inclusiv rezultatele obținute de CCI-uri, 
sunt pe deplin accesibile și integrate în 
sistemul global de gestionare a datelor al 
programului Orizont Europa. EIT se va 
asigura că informațiile detaliate rezultate în 
urma procesului său de monitorizare și 
evaluare sunt puse la dispoziție în timp util 
și sunt accesibile într-o bază de date 
electronică comună privind punerea în 
aplicare a programului Orizont Europa. În 
plus, EIT va asigura o raportare specifică 
cu privire la impactul cantitativ și calitativ, 
inclusiv cu privire la contribuțiile 
financiare angajate și efectiv furnizate.

Amendamentul 51

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 7 – paragraful 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Producătorii, distribuitorii, 
difuzorii, cinematografele și toate tipurile 
de organizații culturale trebuie să inoveze 
pentru a atrage noi generații de public.

— Artiștii, creatorii, producătorii, 
distribuitorii, difuzorii, cinematografele și 
toate tipurile de organizații culturale 
trebuie să inoveze pentru a promova 
participarea activă în sectoarele creative, 
pentru a susține implicarea și atragerea 
publicului de toate vârstele, și în special a 
publicul tânăr, în întreaga Europă și în 
afara acesteia, pentru a dezvolta noi 
procese, servicii, conținut cultural nou și 
noi forme de practici creative care oferă 
valoare societală.

Amendamentul 52

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 7 – paragraful 2 – liniuța 2



AD\1206355RO.docx 31/37 PE644.924v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Deficitul competențelor 
antreprenoriale și transversale în ICC28 
atinge atât subsectoarele emergente, cât și 
cele foarte mature care sunt supuse unei 
transformări digitale profunde. Aceste 
competențe sunt necesare pentru inovare și 
sunt cruciale în contextul schimbărilor de 
pe piața forței de muncă cu care se 
confruntă sectorul.

— Deficitul competențelor 
antreprenoriale și transversale în ICC 
atinge atât subsectoarele emergente, cât și 
cele mature care sunt supuse unei 
transformări digitale profunde. Aceste 
competențe sunt necesare pentru inovare și 
sunt cruciale în contextul schimbărilor de 
pe piața forței de muncă cu care se 
confruntă sectorul.

__________________ __________________
28 Studiile culturale și creative din 
universitățile europene se concentrează în 
principal pe „partea creativă”, iar 
absolvenții lor nu sunt întotdeauna pregătiți 
să intre pe piața modernă a muncii, 
deoarece nu au competențe transsectoriale 
(antreprenoriale, digitale, financiare). În 
ceea ce privește instituțiile de învățământ 
superior, UE se află în urmă față de SUA 
în ceea ce privește studiile de comunicare 
și media (deși universitățile din UE au 
rezultate mai bune în disciplinele mai 
tradiționale, cum ar fi artă și design sau 
arta spectacolului).

28 Studiile culturale și creative din 
universitățile europene se concentrează în 
principal pe „partea creativă”, iar 
absolvenții lor nu sunt întotdeauna pregătiți 
să intre pe piața modernă a muncii, 
deoarece nu au competențe transsectoriale 
(antreprenoriale, digitale, financiare). În 
ceea ce privește instituțiile de învățământ 
superior, UE se află în urmă față de SUA 
în ceea ce privește studiile de comunicare 
și media (deși universitățile din UE au 
rezultate mai bune în disciplinele mai 
tradiționale, cum ar fi artă și design sau 
arta spectacolului).

Amendamentul 53

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 7 – paragraful 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Cooperarea dintre cercetători și 
dintre cercetare și industrie este limitată, 
iar coordonarea eforturilor de cercetare și 
dezvoltare, partajarea metodelor, a 
rezultatelor și a celor mai bune practici 
sunt insuficiente. În plus, cea mai mare 
parte a cercetării din ICC nu a fost tradusă, 
ceea ce duce la repetiții, deoarece deseori 
cercetătorii nu sunt la curent de proiecte 
similare.

— Cooperarea dintre cercetători și 
dintre cercetare și industrie, organizațiile 
publice și organizațiile din sectorul terțiar 
este limitată, iar coordonarea eforturilor de 
cercetare și dezvoltare, partajarea 
metodelor, a rezultatelor și a celor mai 
bune practici sunt insuficiente. Cea mai 
mare parte a cercetării din ICC nu a fost 
tradusă în majoritatea limbilor oficiale ale 
Uniunii, ceea ce duce la repetiții, deoarece 
deseori cercetătorii nu sunt la curent cu 
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proiecte similare.

Amendamentul 54

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 7 – paragraful 3 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— O parte semnificativă a priorităților 
regionale de specializare inteligentă în 
Europa se referă la cultura din diverse 
perspective (de exemplu, patrimoniul 
cultural, industriile creative etc.). Având în 
vedere rolul important al culturii și 
creativității pentru dezvoltarea economică 
și socială a orașelor și a regiunilor și 
capacitatea acestora de a contribui la 
soluționarea problemelor legate de 
disparitățile din Europa, potențialul CCI pe 
tema ICC este ridicat.

— O parte semnificativă a priorităților 
regionale de specializare inteligentă în 
Europa se referă la cultura din diverse 
perspective (de exemplu, patrimoniul 
cultural, jocurile video, producția mass-
media, designul, arhitectura etc.). Având 
în vedere rolul important al culturii și 
creativității pentru dezvoltarea economică 
și socială a orașelor și a regiunilor și 
capacitatea acestora de a contribui la 
soluționarea problemelor legate de 
disparitățile din Europa, potențialul CCI pe 
tema ICC este ridicat.

Amendamentul 55

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 7 – paragraful 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Printre provocările legate de ocuparea 
forței de muncă, de reziliența economică și 
de creșterea inteligentă în Europa, se 
numără aspecte economice precum 
șomajul (în special șomajul în rândul 
tinerilor) și concurența mondială.

ICC sunt în măsură să stimuleze inovarea 
în alte sectoare ale economiei. Printre 
provocările actuale legate de reziliența 
economică și de creșterea inteligentă în 
Europa se numără lipsa inovării, lipsa 
competențelor (în special, a competențelor 
digitale), șomajul (în special, șomajul în 
rândul tinerilor), subocuparea, precum și 
creșterea concurenței mondiale.

Amendamentul 56

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 7 – paragraful 4 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

— Industriile europene sunt 
amenințate de digitalizare și de globalizare, 
precum și de impactul lor puternic asupra 
modului în care artiștii își produc și își 
distribuie operele și se raportează la 
publicul lor. Prăbușirea piețelor DVD-
urilor, așteptările noi ale consumatorilor și 
menținerea puterii studiourilor din SUA, 
împreună cu ascensiunea giganților digitali 
la nivel mondial, cum ar fi Amazon, 
ITunes, Google și Netflix, au avut un 
impact asupra lanțului valoric tradițional.

— Industriile culturale și creative 
europene sunt amenințate de digitalizare și 
de globalizare, precum și de impactul lor 
puternic asupra modului în care artiștii își 
produc și își distribuie operele și se 
raportează la publicul lor. Prăbușirea 
formatelor tradiționale, așteptările noi ale 
consumatorilor și concentrarea tot mai 
mare a pieței de către un mic număr de 
întreprinderi din afara Europei, împreună 
cu ascensiunea giganților digitali la nivel 
mondial, cum ar fi Amazon, ITunes, 
Google și Netflix, au avut un impact asupra 
lanțului valoric tradițional.

Amendamentul 57

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 7 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cele din urmă, rolul Europei ca actor 
global include necesitatea de a îmbunătăți 
difuzarea conținutului cultural creat în 
Europa. Europa trebuie să rămână 
competitivă în cursa digitală globală pentru 
crearea de noi tehnologii (de exemplu, IA, 
IoT, tehnologia blockchain) pentru care 
industriile culturale și creative sunt surse 
importante de conținuturi, produse și 
servicii la nivel mondial. În plus, la nivel 
mondial, ICC (de exemplu, designul, 
arhitectura etc.) contribuie activ la 
dezvoltarea durabilă și stimulează inovarea 
ecologică, în timp ce conținutul cultural 
(literatură, film și arte) poate sensibiliza 
publicul cu privire la problemele ecologice 
și poate informa opinia publică.

În cele din urmă, rolul Europei ca actor 
global include necesitatea de a îmbunătăți 
difuzarea conținutului cultural creat în 
Europa. Europa trebuie să rămână 
competitivă în cursa digitală globală pentru 
crearea și dezvoltarea de noi tehnologii (de 
exemplu, învățarea automată, IA, IoT, 
tehnologia blockchain) pentru care 
industriile culturale și creative sunt surse 
importante de conținuturi, produse și 
servicii la nivel mondial. În plus, la nivel 
mondial, ICC (de exemplu, designul, 
arhitectura etc.) contribuie activ la 
dezvoltarea durabilă și stimulează inovarea 
ecologică, în timp ce conținutul cultural 
(literatură, film și arte) poate sensibiliza 
publicul cu privire la problemele ecologice 
și poate informa opinia publică.

Amendamentul 58
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Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O CCI a EIT pe tema ICC - cu abordarea 
sa globală și integrată - va contribui la 
găsirea unor soluții la toate provocările 
definite mai sus. Acoperind aproape toate 
sectoarele vieții, societății și economiei 
noastre, 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.

O CCI a EIT pe tema ICC - cu abordarea 
sa globală și integrată - va face tot 
posibilul pentru a aborda provocările 
menționate anterior. Acoperind aproape 
toate sectoarele vieții, societății și 
economiei noastre, 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.

Amendamentul 59

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Inovațiile bazate pe cultură și orientate spre 
creativitate stimulează competitivitatea 
europeană fie direct prin crearea de noi 
întreprinderi și de locuri de muncă, fie 
indirect, prin crearea de beneficii 
intersectoriale pentru întreaga economie, 
prin îmbunătățirea calității vieții și prin 
sporirea atractivității Europei. Industriile 
culturale și creative sunt considerate din ce 
în ce mai mult ca noi surse de creștere 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii și de locuri de muncă, în care 
lucrează deja peste 12 milioane de 
persoane din UE, ceea ce reprezintă 7,5 % 
din totalul persoanelor angajate în UE.

Inovațiile bazate pe cultură și orientate spre 
creativitate abordează provocările 
societale și stimulează competitivitatea 
europeană fie direct prin crearea de noi 
întreprinderi, de organizații și de locuri de 
muncă, fie indirect, prin crearea de 
beneficii intersectoriale pentru întreaga 
economie, prin îmbunătățirea calității vieții 
și prin sporirea atractivității Europei. 
Industriile culturale și creative sunt 
considerate din ce în ce mai mult ca noi 
surse de creștere inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii și de locuri de 
muncă, în care lucrează peste 12 milioane 
de persoane din UE, ceea ce reprezintă 
7,5 % din totalul persoanelor angajate în 
UE.

Amendamentul 60

Propunere de decizie
Anexa I – secțiunea 6 – punctul 9 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O CCI a EIT pe tema ICC este cea mai 
potrivită pentru a aborda provocările 
economice și societale majore descrise mai 
sus. Creativitatea este un factor-cheie al 
inovării, iar o CCI pe tema ICC are 
capacitatea de a elibera potențialul 
creativității bazate pe cultură și de a 
contribui la consolidarea competitivității și 
a creșterii inteligente a Europei.

O CCI a EIT pe tema SCC este cea mai 
potrivită pentru a aborda provocările 
economice, sociale și societale majore 
descrise mai sus. Creativitatea este un 
factor-cheie al inovării, iar o CCI pe tema 
SCC are capacitatea de a elibera potențialul 
creativității artistice, bazate pe cultură și de 
a contribui la consolidarea modelului 
social, a competitivității mondiale și a 
creșterii inteligente și sustenabile a 
Europei.
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