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Alteração 128
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Citação 3-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Acordo adotado na 21.ª 
Conferência das Partes na CQNUAC 
(COP 21), em Paris, em 12 de dezembro 
de 2015 (o Acordo de Paris),

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto, ou está inextricavelmente ligada a outras alterações consideradas admissíveis.

Alteração 129
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Citação 3-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Agenda 2030 das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS),

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto, ou está inextricavelmente ligada a outras alterações consideradas admissíveis.

Alteração 130
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Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Citação 3-C (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta a Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões – Pacto Ecológico 
Europeu (COM(2019)640 final),

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto, ou está inextricavelmente ligada a outras alterações consideradas admissíveis.

Alteração 131
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Citação 3-D (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta Proposta de regulamento 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
que estabelece o quadro para alcançar a 
neutralidade climática e que altera o 
Regulamento (UE) 2018/1999 (Lei 
Europeia do Clima),

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto, ou está inextricavelmente ligada a outras alterações consideradas admissíveis.
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Alteração 132
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O PEI deverá definir os domínios 
prioritários e a estratégia de longo prazo 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) e incluir uma avaliação 
do seu impacto socioeconómico e da sua 
capacidade de maximizar o valor 
acrescentado em matéria de inovação. O 
PEI deverá ter em conta os resultados do 
acompanhamento e da avaliação do EIT.

(2) O PEI deverá definir a estratégia, os 
objetivos e as prioridades de longo prazo 
do Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) e incluir uma avaliação 
do seu impacto socioeconómico e 
socioecológico e da sua capacidade de 
maximizar o valor acrescentado em matéria 
de inovação em resposta aos desafios 
societais, nomeadamente no que diz 
respeito ao seu contributo para a redução 
das emissões líquidas de gases com efeito 
de estufa (GEE) para zero o mais tardar 
até 2040, que está associado ao Pacto 
Ecológico Europeu e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). O 
PEI deverá ter em conta os resultados do 
acompanhamento e da avaliação do EIT.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto, ou está inextricavelmente ligada a outras alterações consideradas admissíveis.

Alteração 133
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O PEI deverá definir os domínios 
prioritários e a estratégia de longo prazo do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) e incluir uma avaliação 

(2) O PEI definirá os domínios 
prioritários e a estratégia de longo prazo do 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (EIT) e incluirá uma avaliação 
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do seu impacto socioeconómico e da sua 
capacidade de maximizar o valor 
acrescentado em matéria de inovação. O 
PEI deverá ter em conta os resultados do 
acompanhamento e da avaliação do EIT.

do seu impacto socioeconómico e da sua 
capacidade de maximizar o valor 
acrescentado em matéria de inovação. O 
PEI terá de ter em conta os resultados do 
acompanhamento e da avaliação do EIT.

Or. en

Alteração 134
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O PEI deverá incluir uma análise 
das sinergias e complementaridades 
potenciais e adequadas entre as atividades 
do EIT e outros programas, instrumentos e 
iniciativas da União.

(3) O PEI terá de incluir uma análise 
das sinergias e complementaridades 
potenciais e de aumentar as sinergias e 
complementaridades adequadas entre as 
atividades do EIT e outros programas, 
instrumentos e iniciativas da União.

Or. en

Alteração 135
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Objetivos do PEI
1. Em conformidade com o artigo 4.º do 
Regulamento EIT, o PEI deve definir a 
estratégia, os objetivos e as prioridades de 
longo prazo do EIT no período de 2021 a 
2027, bem como as principais atividades, 
os resultados pretendidos, o impacto 
socioeconómico e socioecológico 
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esperado, incluindo o seu impacto na 
redução das emissões líquidas de GEE 
para zero o mais tardar até 2040, que está 
associado às suas prioridades políticas ao 
abrigo do Pacto Ecológico Europeu, e na 
consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), bem 
como os recursos necessários para esse 
período.
2. Deve assegurar a coerência do EIT 
com o Horizonte Europa.
3. Deve assegurar sinergias e 
complementaridades com outros 
programas, prioridades e compromissos 
pertinentes da União.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária por motivos imperiosos relacionados com a lógica interna 
do texto, ou está inextricavelmente ligada a outras alterações consideradas admissíveis.

Alteração 136
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente Programa Estratégico de 
Inovação (PEI) define a estratégia e as 
prioridades do Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia (EIT) para o 
período 2021-2027. Trata-se do principal 
documento político do EIT do próximo 
período de programação, que define os 
seus objetivos, principais atividades, 
resultados esperados e recursos 
necessários. O PEI assegura o alinhamento 
necessário do EIT com a [proposta 
Horizonte Europa], o programa-quadro de 
investigação e inovação da União para o 

O presente Programa Estratégico de 
Inovação (PEI) define a estratégia e as 
prioridades de longo prazo do Instituto 
Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) 
para o período 2021-2027. Define os 
objetivos, principais atividades, resultados 
e impacto esperados e recursos necessários 
ao longo do próximo período de 
programação. O PEI assegura o 
alinhamento necessário do EIT com a 
[proposta Horizonte Europa], o 
programa-quadro de investigação e 
inovação da União para o período 
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período 2021-2027. Garante igualmente as 
sinergias e as complementaridades 
adequadas entre as atividades do EIT e 
outras iniciativas, políticas e instrumentos 
da União.

2021-2027. Garante igualmente as 
sinergias e as complementaridades 
adequadas entre as atividades do EIT e 
outros programas, políticas, instrumentos 
e compromissos da União.

Or. en

Alteração 137
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O PEI 2021-2027 assenta na avaliação de 
impacto realizada pela Comissão Europeia 
e tem em conta o projeto de PEI 
apresentado pelo Conselho Diretivo do EIT 
à Comissão Europeia em 20 de dezembro 
de 2017, em conformidade com o 
Regulamento EIT21. Reflete igualmente a 
nova [proposta Horizonte Europa] da 
Comissão Europeia de junho de 2018 e, em 
especial, o papel fundamental do EIT 
enquanto parte do pilar III [Europa 
Inovadora] e o seu contributo para 
solucionar desafios globais, 
designadamente as metas estabelecidas 
em matéria de clima e competitividade 
industrial europeia (pilar II), e excelência 
científica (pilar I). O PEI baseia-se nos 
ensinamentos retirados dos últimos anos de 
funcionamento do EIT e nos resultados de 
um amplo processo de consulta com as 
principais partes interessadas.

O PEI 2021-2027 assenta na avaliação de 
impacto realizada pela Comissão Europeia 
e tem em conta o projeto de PEI 
apresentado pelo Conselho Diretivo do EIT 
à Comissão Europeia em 20 de dezembro 
de 2017, em conformidade com o 
Regulamento EIT21. Reflete igualmente a 
nova [proposta Horizonte Europa] da 
Comissão Europeia de junho de 2018 e, em 
especial, o papel fundamental do EIT 
enquanto parte do pilar III [Europa 
Inovadora] e o seu contributo para 
solucionar desafios globais, em especial os 
compromissos da União de aplicar o 
Acordo de Paris e os ODS, e de 
competitividade industrial europeia (pilar 
II) e excelência científica (pilar I). O PEI 
baseia-se nos ensinamentos retirados dos 
últimos anos de funcionamento do EIT e 
nos resultados de um amplo processo de 
consulta com as principais partes 
interessadas.

_________________ _________________
21 Regulamento (CE) n.º 294/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2008, que estabelece o 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (JO L 97 de 9.4.2008, p. 1). 

21 Regulamento (CE) n.º 294/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2008, que estabelece o 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (JO L 97 de 9.4.2008, p. 1). 
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Alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 1292/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2013 (JO 
L 347 de 11.12.2013, p. 174).

Alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 1292/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2013 (JO 
L 347 de 11.12.2013, p. 174).

Or. en

Alteração 138
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O PEI 2021-2027 assenta na avaliação de 
impacto realizada pela Comissão Europeia 
e tem em conta o projeto de PEI 
apresentado pelo Conselho Diretivo do EIT 
à Comissão Europeia em 20 de dezembro 
de 2017, em conformidade com o 
Regulamento EIT21. Reflete igualmente a 
nova [proposta Horizonte Europa] da 
Comissão Europeia de junho de 2018 e, em 
especial, o papel fundamental do EIT 
enquanto parte do pilar III [Europa 
Inovadora] e o seu contributo para 
solucionar desafios globais, 
designadamente as metas estabelecidas em 
matéria de clima e competitividade 
industrial europeia (pilar II), e excelência 
científica (pilar I). O PEI baseia-se nos 
ensinamentos retirados dos últimos anos de 
funcionamento do EIT e nos resultados de 
um amplo processo de consulta com as 
principais partes interessadas.

O PEI 2021-2027 assenta na avaliação de 
impacto realizada pela Comissão Europeia 
e tem em conta o projeto de PEI 
apresentado pelo Conselho Diretivo do EIT 
à Comissão Europeia em 20 de dezembro 
de 2017, em conformidade com o 
Regulamento EIT21. Reflete igualmente a 
nova [proposta Horizonte Europa] da 
Comissão Europeia de junho de 2018 e, em 
especial, o papel fundamental do EIT 
enquanto parte do pilar III [Europa 
Inovadora] e o seu contributo para 
solucionar desafios globais e societais, 
designadamente as metas estabelecidas em 
matéria de clima e competitividade 
industrial europeia (pilar II), e excelência 
científica (pilar I). O PEI baseia-se nos 
ensinamentos retirados dos últimos anos de 
funcionamento do EIT e nos resultados de 
um amplo processo de consulta com as 
principais partes interessadas.

_________________ _________________
21 Regulamento (CE) n.º 294/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2008, que estabelece o 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (JO L 97 de 9.4.2008, p. 1). 
Alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 1292/2013 do Parlamento Europeu e do 

21 Regulamento (CE) n.º 294/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2008, que estabelece o 
Instituto Europeu de Inovação e 
Tecnologia (JO L 97 de 9.4.2008, p. 1). 
Alterado pelo Regulamento (CE) 
n.º 1292/2013 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, de 11 de dezembro de 2013 (JO 
L 347 de 11.12.2013, p. 174).

Conselho, de 11 de dezembro de 2013 (JO 
L 347 de 11.12.2013, p. 174).

Or. en

Alteração 139
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O PEI tem em conta o planeamento 
estratégico do programa Horizonte Europa 
para assegurar o alinhamento com as 
atividades deste programa-quadro e com 
outros programas relevantes da União e a 
coerência com as prioridades e os 
compromissos da UE, as mesmo tempo 
que reforça a complementaridade e as 
sinergias com os programas e prioridades 
de financiamento nacionais e regionais.

O PEI tem em conta o planeamento 
estratégico do programa Horizonte Europa 
para assegurar o alinhamento com as 
atividades deste programa-quadro, bem 
como as sinergias e a complementaridade 
com outros programas relevantes da União 
e a coerência com as prioridades e os 
compromissos da UE, nomeadamente o 
Pacto Ecológico Europeu. Visa 
igualmente reforçar a complementaridade 
e as sinergias com os programas e 
prioridades de financiamento nacionais e 
regionais.

Or. en

Alteração 140
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT foi criado em 2008 com o objetivo 
de contribuir para o crescimento 
económico sustentável e para a 
competitividade através do reforço da 

O EIT foi criado em 2008 com o objetivo 
de contribuir para o crescimento 
económico sustentável e para a 
competitividade através do reforço da 
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capacidade de inovação dos 
Estados-Membros e da União Europeia. 
Foi pioneiro na integração da educação, 
das empresas e da investigação (triângulo 
do conhecimento), colocando uma forte 
tónica nos talentos e nas competências na 
área do empreendedorismo e da inovação. 
A avaliação intercalar do EIT realizada em 
2018 confirmou que a fundamentação 
global do EIT permanece válida e que 
continua a ser relevante o modelo de 
integração do triângulo do conhecimento 
impulsionado pela inovação.

capacidade de inovação dos 
Estados-Membros e da União Europeia. 
Foi pioneiro na integração do ensino 
superior, da investigação e inovação e da 
investigação (triângulo do conhecimento), 
colocando uma forte tónica nos talentos e 
nas competências na área do 
empreendedorismo e da inovação. Desde a 
sua criação, o EIT impôs-se 
gradualmente como um instrumento 
eficaz para dar resposta a desafios 
societais através da integração do 
triângulo do conhecimento e da criação 
de ecossistemas de inovação à escala 
europeia. A avaliação intercalar do EIT 
realizada em 2017 confirmou que a 
fundamentação global do EIT permanece 
válida e que continua a ser relevante o 
modelo de integração do triângulo do 
conhecimento impulsionado pela inovação.

Or. en

Alteração 141
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT foi criado em 2008 com o objetivo 
de contribuir para o crescimento 
económico sustentável e para a 
competitividade através do reforço da 
capacidade de inovação dos 
Estados-Membros e da União Europeia. 
Foi pioneiro na integração da educação, 
das empresas e da investigação (triângulo 
do conhecimento), colocando uma forte 
tónica nos talentos e nas competências na 
área do empreendedorismo e da inovação. 
A avaliação intercalar do EIT realizada em 
2018 confirmou que a fundamentação 
global do EIT permanece válida e que 

O EIT foi criado em 2008 com o objetivo 
de contribuir para o crescimento 
económico sustentável e para a 
competitividade através do reforço da 
capacidade de inovação dos 
Estados-Membros e da União Europeia. 
Foi pioneiro na integração do ensino 
superior, das empresas e da investigação e 
inovação (triângulo do conhecimento), 
colocando uma forte tónica nos talentos e 
nas competências na área do 
empreendedorismo e da inovação. A 
avaliação intercalar do EIT realizada em 
2018 confirmou que a fundamentação 
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continua a ser relevante o modelo de 
integração do triângulo do conhecimento 
impulsionado pela inovação.

global do EIT permanece válida e que 
continua a ser relevante o modelo de 
integração do triângulo do conhecimento 
impulsionado pela inovação.

Or. en

Alteração 142
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Dez anos após o estabelecimento do EIT, o 
ritmo da inovação conheceu uma 
aceleração drástica. A inovação está a 
imprimir novos contornos aos setores 
económicos, afetando as empresas 
existentes e criando oportunidades sem 
precedentes. Com a emergência de novos 
padrões na ordem económica mundial e na 
concorrência internacional, a UE depende 
cada vez mais de talentos e da sua 
capacidade de inovação. Nunca antes foi 
tão importante contar com processos 
colaborativos de conceção, cooperação e 
criação entre disciplinas e entre o mundo 
da educação, as empresas e a investigação 
para contribuir para dar resposta aos 
desafios globais relacionados com as 
alterações climáticas e a utilização 
insustentável dos recursos naturais, a 
transformação digital, as mudanças 
demográficas ou o futuro dos cuidados de 
saúde e dos alimentos.

Dez anos após o estabelecimento do EIT, o 
ritmo da inovação conheceu uma 
aceleração drástica. A inovação está a 
imprimir novos contornos aos setores 
económicos, afetando as empresas 
existentes e criando oportunidades sem 
precedentes. Com os impactos crescentes 
das alterações climáticas e a emergência 
de novos padrões na ordem económica 
mundial e na concorrência internacional, a 
UE depende cada vez mais de talentos e da 
sua capacidade de inovação. Nunca antes 
foi tão importante contar com processos 
colaborativos de conceção, cooperação e 
criação entre disciplinas e entre o mundo 
da educação, a investigação, as empresas e 
as organizações públicas e do terceiro 
setor para contribuir para dar resposta aos 
desafios globais relacionados com as 
alterações climáticas, a perda de 
biodiversidade e a utilização insustentável 
dos recursos naturais, a transição para 
uma economia com emissões líquidas 
nulas de GEE, a transformação digital e 
social, as mudanças demográficas ou o 
futuro dos cuidados de saúde e dos 
alimentos.

Or. en
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Alteração 143
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.1. – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Dez anos após o estabelecimento do EIT, o 
ritmo da inovação conheceu uma 
aceleração drástica. A inovação está a 
imprimir novos contornos aos setores 
económicos, afetando as empresas 
existentes e criando oportunidades sem 
precedentes. Com a emergência de novos 
padrões na ordem económica mundial e na 
concorrência internacional, a UE depende 
cada vez mais de talentos e da sua 
capacidade de inovação. Nunca antes foi 
tão importante contar com processos 
colaborativos de conceção, cooperação e 
criação entre disciplinas e entre o mundo 
da educação, as empresas e a investigação 
para contribuir para dar resposta aos 
desafios globais relacionados com as 
alterações climáticas e a utilização 
insustentável dos recursos naturais, a 
transformação digital, as mudanças 
demográficas ou o futuro dos cuidados de 
saúde e dos alimentos.

Dez anos após o estabelecimento do EIT, o 
ritmo da inovação conheceu uma 
aceleração drástica. A inovação está a 
imprimir novos contornos aos setores 
económicos e à sociedade em geral, 
afetando as empresas existentes e criando 
oportunidades sem precedentes e novos 
desafios. Com a emergência de novos 
padrões na ordem económica mundial e na 
concorrência internacional, a UE depende 
cada vez mais de talentos e da sua 
capacidade de inovação. Nunca antes foi 
tão importante contar com processos 
colaborativos de conceção, cooperação e 
criação entre disciplinas e entre o mundo 
da educação, as empresas e a investigação 
para contribuir para dar resposta aos 
desafios globais relacionados com as 
alterações climáticas e a utilização 
insustentável dos recursos naturais, a 
transformação digital, as mudanças 
demográficas ou o futuro dos cuidados de 
saúde, incluindo a disseminação de 
pandemias, e dos alimentos.

Or. en

Justificação

A disseminação de pandemias e o combate às mesmas será certamente um desafio global no 
futuro.

Alteração 144
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.1. – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Dez anos após o estabelecimento do EIT, o 
ritmo da inovação conheceu uma 
aceleração drástica. A inovação está a 
imprimir novos contornos aos setores 
económicos, afetando as empresas 
existentes e criando oportunidades sem 
precedentes. Com a emergência de novos 
padrões na ordem económica mundial e na 
concorrência internacional, a UE depende 
cada vez mais de talentos e da sua 
capacidade de inovação. Nunca antes foi 
tão importante contar com processos 
colaborativos de conceção, cooperação e 
criação entre disciplinas e entre o mundo 
da educação, as empresas e a investigação 
para contribuir para dar resposta aos 
desafios globais relacionados com as 
alterações climáticas e a utilização 
insustentável dos recursos naturais, a 
transformação digital, as mudanças 
demográficas ou o futuro dos cuidados de 
saúde e dos alimentos.

Dez anos após o estabelecimento do EIT, o 
ritmo da inovação acelerou. A inovação 
está a imprimir novos contornos aos 
setores económicos, afetando as empresas 
existentes e criando oportunidades sem 
precedentes. Com a emergência de novos 
padrões na ordem económica mundial e na 
concorrência internacional, a UE depende 
cada vez mais de talentos e da sua 
capacidade de inovação. Nunca antes foi 
tão importante contar com processos 
colaborativos de conceção, cooperação e 
criação entre disciplinas e entre o mundo 
da educação, as empresas e a investigação 
para contribuir para dar resposta aos 
desafios globais relacionados com os 
cuidados de saúde, os alimentos, a 
transformação digital e as mudanças 
demográficas, bem como as novas 
estratégias económicas e industriais.

Or. en

Alteração 145
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desde a sua criação, o EIT impôs-se 
gradualmente como um instrumento eficaz 
para dar resposta a desafios societais. O 
EIT opera principalmente através de 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), que são parcerias europeias de 
grande escala entre o mundo da educação e 
formação, as empresas e os institutos de 
investigação. Existem atualmente oito CCI 
que operam nas seguintes áreas: alterações 

Desde a sua criação, o EIT impôs-se 
gradualmente como um instrumento único 
para dar resposta a desafios societais 
através da integração do triângulo do 
conhecimento. O EIT opera 
principalmente através de Comunidades de 
Conhecimento e Inovação (CCI), que são 
parcerias europeias de grande escala entre 
o mundo da educação e formação, as 
empresas e os institutos de investigação. 
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climáticas, transformação digital, energia, 
alimentação, saúde, matérias-primas, 
mobilidade urbana e indústria 
transformadora de valor acrescentado (ver 
figura 2).

Existem atualmente oito CCI que operam 
nas seguintes áreas: alterações climáticas, 
transformação digital, energia, 
alimentação, saúde, matérias-primas, 
mobilidade urbana e indústria 
transformadora de valor acrescentado (ver 
figura 2). Os objetivos do EIT e das CCI 
devem ser sempre coerentes com as 
políticas mais pertinentes da União, 
nomeadamente a estratégia industrial, o 
pacto ecológico e o plano de 
relançamento da economia, devendo 
contribuir para a respetiva execução.

Or. en

Alteração 146
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desde a sua criação, o EIT impôs-se 
gradualmente como um instrumento 
eficaz para dar resposta a desafios 
societais. O EIT opera principalmente 
através de Comunidades de Conhecimento 
e Inovação (CCI), que são parcerias 
europeias de grande escala entre o mundo 
da educação e formação, as empresas e os 
institutos de investigação. Existem 
atualmente oito CCI que operam nas 
seguintes áreas: alterações climáticas, 
transformação digital, energia, 
alimentação, saúde, matérias-primas, 
mobilidade urbana e indústria 
transformadora de valor acrescentado (ver 
figura 2).

O EIT opera principalmente através de 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), que são, de acordo com o 
Regulamento Horizonte Europa, parcerias 
europeias de grande escala entre o mundo 
da educação e formação, as empresas e os 
institutos de investigação. Existem 
atualmente oito CCI que operam nas 
seguintes áreas: alterações climáticas, 
transformação digital, energia, 
alimentação, saúde, matérias-primas, 
mobilidade urbana e indústria 
transformadora de valor acrescentado.

Or. en
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Alteração 147
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desde a sua criação, o EIT impôs-se 
gradualmente como um instrumento eficaz 
para dar resposta a desafios societais. O 
EIT opera principalmente através de 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), que são parcerias europeias de 
grande escala entre o mundo da educação 
e formação, as empresas e os institutos de 
investigação. Existem atualmente oito CCI 
que operam nas seguintes áreas: alterações 
climáticas, transformação digital, energia, 
alimentação, saúde, matérias-primas, 
mobilidade urbana e indústria 
transformadora de valor acrescentado (ver 
figura 2).

Desde a sua criação, o EIT impôs-se 
gradualmente como um instrumento eficaz 
para dar resposta a desafios societais. O 
EIT opera principalmente através de 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), que são parcerias europeias de 
grande escala entre as instituições do 
ensino superior e de formação, as 
empresas e os institutos de investigação e 
inovação. Existem atualmente oito CCI 
que operam nas seguintes áreas: alterações 
climáticas, transformação digital, energia, 
alimentação, saúde, matérias-primas, 
mobilidade urbana e indústria 
transformadora de valor acrescentado (ver 
figura 2).

Or. en

Alteração 148
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Desde a sua criação, o EIT impôs-se 
gradualmente como um instrumento eficaz 
para dar resposta a desafios societais. O 
EIT opera principalmente através de 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), que são parcerias europeias de 
grande escala entre o mundo da educação e 
formação, as empresas e os institutos de 
investigação. Existem atualmente oito CCI 
que operam nas seguintes áreas: alterações 

Desde a sua criação, o EIT impôs-se 
gradualmente como um instrumento para 
dar resposta a desafios societais. O EIT 
opera principalmente através de 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), que são parcerias europeias de 
grande escala entre o mundo da educação e 
formação, as empresas e os institutos de 
investigação. Existem atualmente oito CCI 
que operam nas seguintes áreas: alterações 
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climáticas, transformação digital, energia, 
alimentação, saúde, matérias-primas, 
mobilidade urbana e indústria 
transformadora de valor acrescentado (ver 
figura 2).

climáticas, transformação digital, energia, 
alimentação, saúde, matérias-primas, 
mobilidade urbana e indústria 
transformadora de valor acrescentado (ver 
figura 2).

Or. en

Alteração 149
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada CCI está organizada em torno de 
cinco a dez centros de colocalização22, que 
se pretendem polos geográficos para a 
integração prática do triângulo do 
conhecimento. Estão organizadas e 
estruturadas em função do respetivo 
contexto de inovação nacional e regional e 
beneficiam de uma rede pan-europeia de 
laboratórios, instalações ou campus dos 
seus principais parceiros.

Cada CCI está organizada em torno de 
cinco a dez centros de colocalização22, que 
se pretendem polos geográficos para a 
integração prática do triângulo do 
conhecimento. Estão organizadas e 
estruturadas em função do respetivo 
contexto de inovação nacional e regional e 
beneficiam de uma rede pan-europeia de 
laboratórios, instalações ou campus dos 
seus principais parceiros. Não obstante, é 
necessário garantir uma distribuição mais 
equitativa da contribuição financeira do 
EIT entre os parceiros das CCI, evitando 
qualquer concentração geográfica na 
atribuição dos fundos.

_________________ _________________
22 Um centro de colocalização é uma área 
geográfica onde os principais parceiros do 
triângulo do conhecimento estão baseados 
e podem facilmente interagir, constituindo 
o ponto de contacto para a atividade das 
CCI nessa área.

22 Um centro de colocalização é uma área 
geográfica onde os principais parceiros do 
triângulo do conhecimento estão baseados 
e podem facilmente interagir, constituindo 
o ponto de contacto para a atividade das 
CCI nessa área.

Or. en

Alteração 150
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada CCI está organizada em torno de 
cinco a dez centros de colocalização22, que 
se pretendem polos geográficos para a 
integração prática do triângulo do 
conhecimento. Estão organizadas e 
estruturadas em função do respetivo 
contexto de inovação nacional e regional e 
beneficiam de uma rede pan-europeia de 
laboratórios, instalações ou campus dos 
seus principais parceiros.

Cada CCI está organizada em torno de 
cinco a dez centros de colocalização22, que 
se pretendem polos geográficos que 
proporcionem um espaço físico e virtual 
para a interação no âmbito do 
ecossistema de inovação local e para a 
integração prática do triângulo do 
conhecimento. Estão organizadas e 
estruturadas em função do respetivo 
contexto de inovação nacional e regional e 
articuladas em torno de uma rede 
pan-europeia de infraestruturas existentes 
e de atividades dos principais parceiros do 
triângulo do conhecimento da CCI.

_________________ _________________
22 Um centro de colocalização é uma área 
geográfica onde os principais parceiros do 
triângulo do conhecimento estão baseados 
e podem facilmente interagir, constituindo 
o ponto de contacto para a atividade das 
CCI nessa área.

22 Um centro de colocalização é uma área 
geográfica onde os principais parceiros do 
triângulo do conhecimento estão baseados 
e podem facilmente interagir, constituindo 
o ponto de contacto para a atividade das 
CCI nessa área.

Or. en

Alteração 151
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada CCI está organizada em torno de 
cinco a dez centros de colocalização22, que 
se pretendem polos geográficos para a 
integração prática do triângulo do 
conhecimento. Estão organizadas e 

Cada CCI está, até ao momento, 
organizada em torno de cinco a dez centros 
de colocalização22, que se pretendem polos 
regionais para a integração prática do 
triângulo do conhecimento. Estão 
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estruturadas em função do respetivo 
contexto de inovação nacional e regional e 
beneficiam de uma rede pan-europeia de 
laboratórios, instalações ou campus dos 
seus principais parceiros.

organizadas e estruturadas em função do 
respetivo contexto de inovação nacional e 
regional e beneficiam de uma rede pan-
europeia de laboratórios, instalações ou 
campus dos seus principais parceiros.

_________________ _________________
22 Um centro de colocalização é uma área 
geográfica onde os principais parceiros do 
triângulo do conhecimento estão baseados 
e podem facilmente interagir, constituindo 
o ponto de contacto para a atividade das 
CCI nessa área.

22 Um centro de colocalização é um espaço 
físico, estabelecido de forma aberta e 
transparente, e que abrange uma área 
geográfica onde os principais parceiros do 
triângulo do conhecimento estão baseados 
e podem facilmente interagir, constituindo 
o ponto de contacto para a atividade das 
CCI nessa área.

Or. en

Justificação

A definição de centro de colocalização foi adaptada para ser compatível com a definição 
incluída no regulamento.

Alteração 152
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– atividades de educação e formação 
com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos, incluindo a conceção e 
a aplicação de programas a que tenha sido 
atribuído o rótulo EIT23, em especial a 
nível de mestrado e doutoramento;

– Atividades de educação e formação 
com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos, incluindo a conceção e 
a aplicação de programas a que tenha sido 
atribuído o rótulo EIT23, em especial a 
nível de mestrado e doutoramento, e o 
desenvolvimento de programas e 
atividades em matéria de 
empreendedorismo e competências 
digitais que visem a requalificação e a 
melhoria de competências dos recursos 
humanos numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida. Há que 
prestar especial atenção à qualidade dos 
projetos e que dedicar um 
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acompanhamento especial às questões de 
género, com particular ênfase nos 
domínios em que as mulheres continuam 
a estar sub-representadas.

_________________ _________________
23 O rótulo EIT é um selo de qualidade 
atribuído pelo EIT a um programa de 
ensino de uma CCI, que cumpre critérios 
de qualidade específicos relacionados, 
nomeadamente, com a educação para o 
empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

23 O rótulo EIT é um selo de qualidade 
atribuído pelo EIT a um programa de 
ensino de uma CCI, que cumpre critérios 
de qualidade específicos relacionados, 
nomeadamente, com a educação para o 
empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

Or. en

Alteração 153
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– atividades de educação e formação 
com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos, incluindo a conceção e 
a aplicação de programas a que tenha sido 
atribuído o rótulo EIT23, em especial a 
nível de mestrado e doutoramento;

– Atividades de ensino superior e 
formação com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos, incluindo a conceção e 
a aplicação de programas a que tenha sido 
atribuído o rótulo EIT23, em especial a 
nível de mestrado e doutoramento e o 
desenvolvimento de programas e 
atividades em matéria de competências 
digitais que visem a requalificação e a 
melhoria de competências dos recursos 
humanos numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida, prestando 
especial atenção às questões de género, 
sobretudo nos domínios em que as 
mulheres continuam sub-representadas, 
como as TIC, a Ciência, a Tecnologia, a 
Engenharia e a Matemática.

_________________ _________________
23 O rótulo EIT é um selo de qualidade 23 O rótulo EIT é um selo de qualidade 
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atribuído pelo EIT a um programa de 
ensino de uma CCI, que cumpre critérios 
de qualidade específicos relacionados, 
nomeadamente, com a educação para o 
empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

atribuído pelo EIT a um programa de 
ensino de uma CCI, que cumpre critérios 
de qualidade específicos relacionados, 
nomeadamente, com a educação para o 
empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

Or. en

Alteração 154
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– atividades de educação e formação 
com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos, incluindo a conceção 
e a aplicação de programas a que tenha 
sido atribuído o rótulo EIT23, em especial 
a nível de mestrado e doutoramento;

– atividades de educação e formação 
no âmbito do triângulo do conhecimento, 
com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos;

_________________
23 O rótulo EIT é um selo de qualidade 
atribuído pelo EIT a um programa de 
ensino de uma CCI, que cumpre critérios 
de qualidade específicos relacionados, 
nomeadamente, com a educação para o 
empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

Or. en

Justificação

É importante que todas as atividades das CCI se baseiem na integração dos três componentes 
do triângulo do conhecimento, nomeadamente educação, inovação e criação de empresas, 
uma vez que se trata do meio mais eficaz para promover os objetivos do EIT e das CCI no seu 
conjunto. A prossecução de atividades que apenas são concebidas no contexto educativo, 
para melhorar o sistema europeu de ensino, não faz parte da missão do EIT e das suas CCI.
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Alteração 155
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– atividades de educação e formação 
com fortes componentes de 
empreendedorismo para formar a próxima 
geração de talentos, incluindo a conceção e 
a aplicação de programas a que tenha sido 
atribuído o rótulo EIT23, em especial a 
nível de mestrado e doutoramento;

– atividades de educação e formação 
com fortes componentes de inovação e de 
empreendedorismo para requalificar, 
melhorar as competências e formar a 
próxima geração de talentos, incluindo a 
conceção e a aplicação de programas a que 
tenha sido atribuído o rótulo EIT23, em 
especial a nível de mestrado e 
doutoramento;

_________________ _________________
23 O rótulo EIT é um selo de qualidade 
atribuído pelo EIT a um programa de 
ensino de uma CCI, que cumpre critérios 
de qualidade específicos relacionados, 
nomeadamente, com a educação para o 
empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

23 O rótulo EIT é um selo de qualidade 
atribuído pelo EIT a um programa de 
ensino de uma CCI, que cumpre critérios 
de qualidade específicos relacionados, 
nomeadamente, com a educação para o 
empreendedorismo e programas de estudos 
inovadores através da prática.

Or. en

Alteração 156
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3– travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– atividades de apoio à inovação para 
desenvolver produtos, processos e serviços 
inovadores que deem resposta a uma 
oportunidade de negócio específica;

– atividades de apoio à investigação e 
inovação para desenvolver produtos, 
processos, tecnologias e serviços 
inovadores e sustentáveis e soluções não 
tecnológicas que deem resposta a uma 
oportunidade de negócio específica com 
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um objetivo económico ou social;

Or. en

Alteração 157
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– atividades de apoio à inovação para 
desenvolver produtos, processos e serviços 
inovadores que deem resposta a uma 
oportunidade de negócio específica;

– atividades de apoio à investigação e 
inovação para desenvolver produtos, 
processos e serviços inovadores que deem 
resposta a uma oportunidade de negócio 
específica, com base na excelência;

Or. en

Alteração 158
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– criação de empresas e atividades de 
apoio, tais como mecanismos catalisadores 
para ajudar os empreendedores a traduzir 
as suas ideias em projetos bem-sucedidos e 
a acelerar o processo de crescimento.

– criação de empresas e atividades de 
apoio, tais como mecanismos catalisadores 
para ajudar os empreendedores a traduzir 
as suas ideias em projetos bem-sucedidos e 
a acelerar o processo de crescimento. 
Importa prestar mais atenção às 
atividades de investigação que devem 
integrar o plano empresarial das CCI 
novas e existentes, com o objetivo de 
desenvolver uma relação mais estreita e 
profícua com as pequenas e médias 
empresas (PME).

Or. en
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Alteração 159
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

– criação de empresas e atividades de 
apoio, tais como mecanismos catalisadores 
para ajudar os empreendedores a traduzir 
as suas ideias em projetos bem-sucedidos e 
a acelerar o processo de crescimento.

– criação de empresas e atividades de 
apoio, tais como mecanismos catalisadores 
para ajudar os empreendedores a traduzir 
as suas ideias em projetos bem-sucedidos e 
a acelerar o processo de desenvolvimento.

Or. en

Alteração 160
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não obstante, todas as CCI atuais e 
futuras devem envidar os seus melhores 
esforços para prestar mais atenção ao 
componente da investigação integrado no 
triângulo do conhecimento, que contribui, 
juntamente com a educação e a inovação, 
para o desenvolvimento empresarial e 
para um ecossistema de inovação.

Or. en

Alteração 161
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Importa prestar especial atenção à 
garantia do equilíbrio de género e às 
abordagens sensíveis em termos de 
género, sobretudo nos domínios em que as 
mulheres ainda estão sub-representadas.

Or. en

Alteração 162
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as CCI existentes e futuras devem 
assegurar o equilíbrio entre os três lados 
do triângulo do conhecimento, a fim de 
preservar a característica única das CCI.

Or. en

Alteração 163
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

A educação e a formação, o talento e o 
desenvolvimento de competências estão no 
cerne do modelo do EIT. Nenhuma outra 
ação da UE em matéria de inovação inclui 
o ensino superior na cadeia de valor da 

A educação e a formação, o talento e o 
desenvolvimento de competências estão no 
cerne do modelo do EIT. Nenhuma outra 
ação da UE em matéria de inovação inclui 
o ensino superior na cadeia de valor da 
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inovação como faz o EIT. A agenda de 
educação do EIT é fundamental para o 
desenvolvimento de indivíduos inovadores, 
altamente empreendedores e 
especializados. Até 2017, mais de 1 700 
diplomados concluíram com êxito um 
programa de mestrado e/ou doutoramento 
com o rótulo EIT e milhares participaram 
em atividades e módulos de ensino 
inovadores e empreendedores.

inovação como faz o EIT. A agenda de 
educação do EIT é fundamental para o 
desenvolvimento de indivíduos inovadores, 
altamente empreendedores e 
especializados.

Or. en

Alteração 164
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

A tónica nos desafios globais através da 
integração do triângulo do conhecimento 
distingue o EIT de outros instrumentos de 
inovação. Ao subvencionar CCI por 
períodos que vão até 15 anos, o EIT está a 
cumprir o seu objetivo de longo prazo de 
fazer face a desafios globais através de 
produtos e serviços inovadores e traduzi-
los em benefícios concretos para a 
sociedade e os cidadãos. O EIT também 
estabeleceu o objetivo de as CCI se 
tornarem financeiramente sustentáveis ao 
fim de 15 anos, característica única que 
configura um instrumento de inovação 
orientado para as empresas e os resultados. 
Neste contexto, as CCI têm de desenvolver 
e aplicar estratégias geradoras de receitas 
para manter o seu ecossistema de inovação 
para além do período abrangido pela 
convenção de subvenção.

A tónica nos desafios globais e societais 
através da integração do triângulo do 
conhecimento distingue o EIT de outros 
instrumentos de inovação. Ao 
subvencionar CCI por períodos que vão até 
15 anos, o EIT está a cumprir o seu 
objetivo de longo prazo de fazer face a 
desafios globais e societais através de 
produtos e serviços inovadores, 
melhorando a qualidade de vida na 
Europa, e traduzi-los em benefícios 
concretos para a sociedade e os cidadãos. 
O EIT também estabeleceu o objetivo de as 
CCI se tornarem financeiramente 
sustentáveis ao fim de 15 anos, o mais 
tardar, característica única que configura 
um instrumento de inovação orientado para 
as empresas e os resultados. Neste 
contexto, as CCI têm de desenvolver e 
aplicar estratégias geradoras de receitas 
para manter o seu ecossistema de inovação 
para além do período abrangido pela 
convenção de subvenção. As atividades 
das CCI de inovação e próximas do 
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mercado devem ser financeiramente 
sustentáveis o mais cedo possível. 
Contudo, as atividades das CCI de ensino 
superior, de formação e estruturadas 
numa perspetiva transversal devem ter a 
possibilidade de continuar a receber 
financiamento do EIT após 15 anos, na 
sequência de uma avaliação positiva e 
exaustiva realizada por peritos 
independentes.

Or. en

Alteração 165
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

A tónica nos desafios globais através da 
integração do triângulo do conhecimento 
distingue o EIT de outros instrumentos de 
inovação. Ao subvencionar CCI por 
períodos que vão até 15 anos, o EIT está a 
cumprir o seu objetivo de longo prazo de 
fazer face a desafios globais através de 
produtos e serviços inovadores e traduzi-
los em benefícios concretos para a 
sociedade e os cidadãos. O EIT também 
estabeleceu o objetivo de as CCI se 
tornarem financeiramente sustentáveis ao 
fim de 15 anos, característica única que 
configura um instrumento de inovação 
orientado para as empresas e os resultados. 
Neste contexto, as CCI têm de desenvolver 
e aplicar estratégias geradoras de receitas 
para manter o seu ecossistema de inovação 
para além do período abrangido pela 
convenção de subvenção.

A tónica nos desafios globais através da 
integração do triângulo do conhecimento 
distingue o EIT de outros instrumentos de 
inovação. Ao subvencionar CCI por 
períodos que vão até 15 anos ao abrigo de 
um acordo-quadro de parceria de longo 
prazo, o EIT está a proporcionar 
estabilidade a longo prazo às CCI e aos 
respetivos beneficiários, permitindo-lhes 
abordar desafios globais através de 
produtos, processos, serviços e soluções 
inovadores e sustentáveis e traduzi-los em 
benefícios concretos para a sociedade e os 
cidadãos. O EIT também estabeleceu o 
objetivo de as CCI se tornarem 
financeiramente sustentáveis ao fim de 
15 anos, característica única que deve 
configurar um instrumento de inovação 
orientado para as empresas e para o 
impacto. Neste contexto, as CCI devem 
desenvolver e aplicar estratégias geradoras 
de receitas em estreita cooperação com o 
EIT, para alcançar a independência 
financeira e manter o seu ecossistema de 
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inovação para além dos acordos-quadro de 
parceria a longo prazo com o EIT.

Or. en

Alteração 166
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

A abordagem do EIT contribui para a 
ocorrência de inovações incrementais e 
disruptivas que resolvem eficazmente as 
deficiências do mercado e ajudam a 
transformar as indústrias. Permite a criação 
de estratégias empresariais de longo prazo 
para fazer face a desafios globais e 
contribui para criar condições de 
enquadramento essenciais ao bom 
funcionamento do ecossistema de inovação 
e ao desenvolvimento da inovação.

A abordagem do EIT contribui para 
inovações incrementais e disruptivas, a fim 
de resolver eficazmente as deficiências do 
mercado e de ajudar a transformar as 
indústrias, apoiar a criação de PME e de 
start-ups e promover uma mudança 
sistémica e sustentável da nossa economia 
e da sociedade rumo à redução das 
emissões líquidas de GEE para zero. 
Permite a criação de estratégias 
empresariais de longo prazo para fazer face 
a desafios societais globais e contribui para 
criar condições de enquadramento 
essenciais ao bom funcionamento do 
ecossistema de inovação e ao 
desenvolvimento da inovação.

Or. en

Alteração 167
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

A abordagem do EIT contribui para a 
ocorrência de inovações incrementais e 

A abordagem do EIT ajuda a desenvolver 
resiliência e a aumentar a 
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disruptivas que resolvem eficazmente as 
deficiências do mercado e ajudam a 
transformar as indústrias. Permite a criação 
de estratégias empresariais de longo prazo 
para fazer face a desafios globais e 
contribui para criar condições de 
enquadramento essenciais ao bom 
funcionamento do ecossistema de inovação 
e ao desenvolvimento da inovação.

sustentabilidade e contribui para a 
ocorrência de inovações incrementais e 
disruptivas que resolvem eficazmente as 
deficiências do mercado, ajudam a 
transformar as indústrias e apoiam a 
criação de start-ups, de empresas 
derivadas («spin-offs») e de pequenas e 
médias empresas (PME). Permite a 
criação de estratégias empresariais de 
longo prazo para fazer face a desafios 
globais e contribui para criar condições de 
enquadramento essenciais ao bom 
funcionamento do ecossistema de inovação 
e ao desenvolvimento da inovação.

Or. en

Alteração 168
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

A abordagem do EIT contribui para a 
ocorrência de inovações incrementais e 
disruptivas que resolvem eficazmente as 
deficiências do mercado e ajudam a 
transformar as indústrias. Permite a criação 
de estratégias empresariais de longo prazo 
para fazer face a desafios globais e 
contribui para criar condições de 
enquadramento essenciais ao bom 
funcionamento do ecossistema de inovação 
e ao desenvolvimento da inovação.

A abordagem do EIT contribui para a 
ocorrência de inovações incrementais e 
disruptivas que resolvem eficazmente as 
deficiências do mercado e ajudam a 
transformar as indústrias. Permite a criação 
de estratégias empresariais de longo prazo 
para fazer face a desafios globais e 
contribui para criar condições de 
enquadramento essenciais ao bom 
funcionamento do ecossistema de inovação 
e ao desenvolvimento da inovação. Além 
disso, favorece o apoio e a criação de 
start-ups e de PME.

Or. en

Alteração 169
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

A abordagem do EIT contribui para a 
ocorrência de inovações incrementais e 
disruptivas que resolvem eficazmente as 
deficiências do mercado e ajudam a 
transformar as indústrias. Permite a criação 
de estratégias empresariais de longo prazo 
para fazer face a desafios globais e 
contribui para criar condições de 
enquadramento essenciais ao bom 
funcionamento do ecossistema de inovação 
e ao desenvolvimento da inovação.

A abordagem do EIT contribui para a 
ocorrência de inovações incrementais e 
disruptivas que resolvem eficazmente as 
deficiências do mercado e ajudam a 
transformar as indústrias e as pequenas e 
médias empresas (PME). Permite a 
criação de estratégias empresariais de 
longo prazo para fazer face a desafios 
globais e societais e contribui para criar 
condições de enquadramento essenciais ao 
bom funcionamento do ecossistema de 
inovação e ao desenvolvimento da 
inovação.

Or. en

Alteração 170
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

O EIT proporciona uma plataforma 
eficiente e eficaz para o lançamento, a 
expansão e a gestão de CCI com fortes 
efeitos de rede e repercussões positivas 
(ver figura 2 infra). A primeira vaga de 
CCI (EIT Digital, EIT Clima e EIT 
InnoEnergy), lançada em 2009, está 
firmemente estabelecida, e os 
correspondentes acordos-quadro de 
parceria chegarão ao seu termo após 2024, 
em consonância com a duração máxima da 
subvenção. Uma segunda e terceira 
gerações de CCI [EIT Saúde e EIT 
Matérias-Primas (2014), EIT Alimentação 
(2016)] estão em fase de desenvolvimento. 

O EIT proporciona uma plataforma 
eficiente e eficaz para o lançamento, a 
expansão e a gestão de CCI com fortes 
efeitos de rede e repercussões positivas 
(ver figura 2 infra). A primeira vaga de 
CCI (EIT Digital, EIT CCI Clima e EIT 
InnoEnergy), lançada em 2009, está 
firmemente estabelecida, e os 
correspondentes acordos-quadro de 
parceria deverão chegar ao seu termo após 
2024, em consonância com a duração 
máxima da subvenção. No entanto, pode 
existir uma prorrogação do acordo-
quadro de parceria, decidida pelo 
Conselho Diretivo do EIT após uma 
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A EIT Mobilidade Urbana e EIT Indústria 
Transformadora, as duas CCI designadas 
em dezembro de 2018, iniciam as suas 
atividades em 2019.

avaliação exaustiva e positiva realizada 
por peritos independentes. A referida 
prorrogação não pode exceder três anos. 
Uma segunda e terceira gerações de CCI 
[EIT Saúde e EIT Matérias-Primas (2014), 
EIT Alimentação (2016)] estão em fase de 
desenvolvimento. A EIT Mobilidade 
Urbana e EIT Indústria Transformadora, as 
duas CCI designadas em dezembro de 
2018, iniciam as suas atividades em 2019.

Or. en

Alteração 171
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

O EIT proporciona uma plataforma 
eficiente e eficaz para o lançamento, a 
expansão e a gestão de CCI com fortes 
efeitos de rede e repercussões positivas 
(ver figura 2 infra). A primeira vaga de 
CCI (EIT Digital, EIT Clima e EIT 
InnoEnergy), lançada em 2009, está 
firmemente estabelecida, e os 
correspondentes acordos-quadro de 
parceria chegarão ao seu termo após 2024, 
em consonância com a duração máxima 
da subvenção. Uma segunda e terceira 
gerações de CCI [EIT Saúde e EIT 
Matérias-Primas (2014), EIT Alimentação 
(2016)] estão em fase de desenvolvimento. 
A EIT Mobilidade Urbana e EIT Indústria 
Transformadora, as duas CCI designadas 
em dezembro de 2018, iniciam as suas 
atividades em 2019.

O EIT proporciona uma plataforma 
eficiente e eficaz para o lançamento, a 
expansão e a gestão de CCI com fortes 
efeitos de rede e repercussões positivas 
(ver figura 2 infra). A primeira vaga de 
CCI (EIT Digital, EIT Clima e EIT 
InnoEnergy), lançada em 2009, está 
firmemente estabelecida, e os 
correspondentes acordos-quadro de 
parceria chegarão ao seu termo após 2024, 
em conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento EIT. Uma segunda e terceira 
gerações de CCI [EIT Saúde e EIT 
Matérias-Primas (2014), EIT Alimentação 
(2016)] estão em fase de desenvolvimento. 
A EIT Mobilidade Urbana e EIT Indústria 
Transformadora, as duas CCI designadas 
em dezembro de 2018, iniciam as suas 
atividades em 2019.

Or. en
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Alteração 172
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

O EIT proporciona uma plataforma 
eficiente e eficaz para o lançamento, a 
expansão e a gestão de CCI com fortes 
efeitos de rede e repercussões positivas 
(ver figura 2 infra). A primeira vaga de 
CCI (EIT Digital, EIT Clima e EIT 
InnoEnergy), lançada em 2009, está 
firmemente estabelecida, e os 
correspondentes acordos-quadro de 
parceria chegarão ao seu termo após 2024, 
em consonância com a duração máxima da 
subvenção. Uma segunda e terceira 
gerações de CCI [EIT Saúde e EIT 
Matérias-Primas (2014), EIT Alimentação 
(2016)] estão em fase de desenvolvimento. 
A EIT Mobilidade Urbana e EIT Indústria 
Transformadora, as duas CCI designadas 
em dezembro de 2018, iniciam as suas 
atividades em 2019.

O EIT proporciona uma plataforma 
eficiente e eficaz para o lançamento, a 
expansão e a gestão de CCI com fortes 
efeitos de rede e repercussões positivas 
(ver figura 2 infra). A primeira vaga de 
CCI (EIT Digital, EIT Clima e EIT 
InnoEnergy), lançada em 2009, está 
firmemente estabelecida, e os 
correspondentes acordos-quadro de 
parceria chegarão ao seu termo após 2024, 
em consonância com a duração máxima da 
subvenção. Uma segunda e terceira 
gerações de CCI [EIT Saúde e EIT 
Matérias-Primas (2014), EIT Alimentação 
(2016)] estão em fase de desenvolvimento. 
A EIT Mobilidade Urbana e EIT Indústria 
Transformadora, as duas CCI designadas 
em dezembro de 2018, iniciaram as suas 
atividades em 2019.

Or. en

Alteração 173
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 13

Texto da Comissão Alteração

Através das oito CCI que reúnem mais de 1 
000 parceiros das esferas empresarial, da 
investigação e da educação, o EIT 
representa o maior ecossistema de 
inovação apoiado pela UE. O EIT prestou 
apoio a mais de 1200 start-ups e a projetos 
inovadores, que atraíram mais de 

Através das oito CCI que reúnem mais de 1 
000 parceiros das esferas empresarial, da 
investigação e da educação, o EIT 
representa o maior ecossistema de 
inovação apoiado pela UE. O EIT prestou 
apoio a mais de 1200 start-ups e a projetos 
inovadores, que atraíram mais de 



AM\1204114PT.docx 33/179 PE650.625v01-00

PT

890 milhões de euros de financiamento 
externo e resultaram na criação de mais de 
6 000 postos de trabalho pelas empresas 
apoiadas. Mais de 50 % dos parceiros das 
CCI são oriundos do setor empresarial 
(indústria, PME e start-ups), o que 
demonstra a proximidade do mercado. O 
aumento do número de parceiros em cada 
CCI mostra a atratividade e o potencial do 
modelo do EIT a longo prazo. Até 2019, 
são mais de 600 empresas, 250 instituições 
de ensino superior, 200 institutos de 
investigação e mais de 50 organizações da 
sociedade civil e autoridades que 
participam nas CCI do EIT.

890 milhões de euros de financiamento 
externo e resultaram na criação de mais de 
6 000 postos de trabalho pelas empresas 
apoiadas. Mais de 50 % dos parceiros das 
CCI são oriundos do setor empresarial 
(indústria, PME e start-ups), o que 
demonstra a proximidade do mercado. Até 
2019, são mais de 600 empresas, 250 
instituições de ensino superior, 200 
institutos de investigação e mais de 50 
organizações da sociedade civil e 
autoridades que participam nas CCI do 
EIT.

Or. en

Alteração 174
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
países com desempenhos modestos e 
moderados nessa área. Através do MRI, o 
EIT expandiu as suas atividades em toda a 
Europa e proporciona agora às regiões 
com baixo desempenho em termos de 
inovação oportunidades de participarem 
em atividades do triângulo do 
conhecimento enquanto parte da 
comunidade de CCI. Este facto reflete-se 
também na percentagem de 
financiamento atribuído pelo EIT a 
parceiros da UE-13 (8,3 %, em 
comparação com 4,8 % no Horizonte 

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
países e regiões com desempenhos 
modestos e moderados nessa área. Através 
do MRI, o EIT tem de continuar a 
expandir as suas atividades em toda a 
Europa e de proporcionar aos países e às 
regiões com desempenho inferior em 
termos de I&I oportunidades de 
participarem em atividades do triângulo do 
conhecimento enquanto parte da 
comunidade EIT, incluindo a potencial 
criação de novos centros de colocalização 
nas regiões e nos países com desempenho 
modesto e moderado no domínio da 
inovação. As CCI devem procurar 
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2020 a partir de 2018). trabalhar de perto com as autoridades de 
gestão em todas as regiões para incentivar 
uma utilização mais alargada e uma 
maior complementaridade com os FEEI 
da União para I&I.

Or. en

Alteração 175
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
países com desempenhos modestos e 
moderados nessa área. Através do MRI, o 
EIT expandiu as suas atividades em toda a 
Europa e proporciona agora às regiões 
com baixo desempenho em termos de 
inovação oportunidades de participarem 
em atividades do triângulo do 
conhecimento enquanto parte da 
comunidade de CCI. Este facto reflete-se 
também na percentagem de 
financiamento atribuído pelo EIT a 
parceiros da UE-13 (8,3 %, em 
comparação com 4,8 % no Horizonte 
2020 a partir de 2018).

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
países com desempenhos modestos e 
moderados nessa área. Através do MRI, o 
EIT tem de continuar a expandir as suas 
atividades em toda a Europa. O MRI deve 
dedicar-se a proporcionar, aos países com 
um baixo desempenho em termos de I&I 
(conforme definido no programa 
Horizonte Europa) e aos países com 
desempenhos modestos e moderados em 
termos de inovação (de acordo com o 
Painel Europeu da Inovação), 
oportunidades de participarem em 
atividades do triângulo do conhecimento 
enquanto parte da comunidade EIT. O 
MRI também deve ser utilizado para criar 
novos centros de colocalização nestes 
países.

Or. en

Justificação

O leque de países aos quais o MRI se destina deve ser clarificado. A referência às normas 
específicas do Horizonte Europa e aos resultados anuais do Painel Europeu da Inovação 
colmata essa lacuna e liga o PEI do EIT aos documentos políticos pertinentes.
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Alteração 176
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
países com desempenhos modestos e 
moderados nessa área. Através do MRI, o 
EIT expandiu as suas atividades em toda a 
Europa e proporciona agora às regiões 
com baixo desempenho em termos de 
inovação oportunidades de participarem 
em atividades do triângulo do 
conhecimento enquanto parte da 
comunidade de CCI. Este facto reflete-se 
também na percentagem de 
financiamento atribuído pelo EIT a 
parceiros da UE-13 (8,3 %, em 
comparação com 4,8 % no Horizonte 
2020 a partir de 2018).

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
países com desempenhos modestos e 
moderados nessa área. Através do MRI, o 
EIT tem de continuar a aumentar e a 
expandir amplamente as suas atividades 
em toda a Europa, com o objetivo de 
oferecer novas oportunidades às regiões 
com baixo desempenho em termos de 
inovação e de lhes permitir participar em 
atividades do triângulo do conhecimento 
enquanto parte da comunidade EIT.

Or. en

Alteração 177
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
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países com desempenhos modestos e 
moderados nessa área. Através do MRI, o 
EIT expandiu as suas atividades em toda a 
Europa e proporciona agora às regiões com 
baixo desempenho em termos de inovação 
oportunidades de participarem em 
atividades do triângulo do conhecimento 
enquanto parte da comunidade de CCI. 
Este facto reflete-se também na 
percentagem de financiamento atribuído 
pelo EIT a parceiros da UE-13 (8,3 %, em 
comparação com 4,8 % no Horizonte 
2020 a partir de 2018).

regiões e países com desempenhos 
modestos e moderados nessa área. Através 
do MRI, o EIT expandiu as suas atividades 
em toda a Europa e proporciona agora às 
regiões e aos países com um desempenho 
modesto e moderado em termos de 
inovação, conforme definido pelo Painel 
Europeu da Inovação, oportunidades de 
participarem em atividades do triângulo do 
conhecimento enquanto parte da 
comunidade EIT.

Or. en

Alteração 178
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 14

Texto da Comissão Alteração

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
países com desempenhos modestos e 
moderados nessa área. Através do MRI, o 
EIT expandiu as suas atividades em toda a 
Europa e proporciona agora às regiões 
com baixo desempenho em termos de 
inovação oportunidades de participarem 
em atividades do triângulo do 
conhecimento enquanto parte da 
comunidade de CCI. Este facto reflete-se 
também na percentagem de 
financiamento atribuído pelo EIT a 
parceiros da UE-13 (8,3 %, em 
comparação com 4,8 % no Horizonte 
2020 a partir de 2018).

No contexto das persistentes disparidades 
regionais nos resultados em matéria de 
inovação, o EIT lançou o Mecanismo 
Regional de Inovação (MRI) em 2014, a 
fim de alargar a sua cobertura regional a 
países com desempenhos modestos e 
moderados nessa área. Através do MRI, o 
EIT tem de continuar a expandir as suas 
atividades em toda a Europa e de 
proporcionar agora às regiões com um 
desempenho modesto e moderado em 
termos de inovação, conforme definido 
pelo Painel Europeu da Inovação e pelo 
Painel Regional da Inovação, 
oportunidades de participarem em 
atividades do triângulo do conhecimento 
enquanto parte de uma comunidade de 
CCI.

Or. en
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Justificação

É importante utilizar o Painel Europeu de Inovação e o Painel Regional de Inovação, uma 
vez que são instrumentos oficiais da UE para definir as regiões e os países com desempenho 
insuficiente em termos de investigação e inovação.

Alteração 179
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

O EIT conseguiu manter-se flexível e 
desenvolver os princípios e as regras de 
governação para a gestão bem sucedida das 
suas CCI sob a égide global do programa-
quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o Regulamento EIT. A sua 
independência operacional permitiu-lhe 
testar e implementar eficazmente algumas 
novidades na gestão dos seus beneficiários, 
como um mecanismo de financiamento 
competitivo, objetivos de sustentabilidade 
financeira e principais indicadores de 
desempenho específicos.

O EIT conseguiu manter-se flexível e 
desenvolver os princípios e as regras de 
governação para a gestão bem sucedida das 
suas CCI sob a égide global do programa-
quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o Regulamento EIT. A sua 
independência operacional permitiu-lhe 
testar e implementar eficazmente algumas 
novidades na gestão dos seus beneficiários, 
como um mecanismo de financiamento 
competitivo, objetivos de sustentabilidade 
financeira e principais indicadores de 
desempenho específicos. O EIT e as suas 
CCI deverão, tanto quanto possível, 
funcionar ao abrigo do modelo de 
convenção de subvenção do Horizonte 
Europa e deverão aplicar as derrogações 
das regras do Horizonte Europa previstas 
no regulamento [Regulamento EIT] 
apenas se tal for necessário para 
cumprirem os seus objetivos, se 
devidamente justificado e sob reserva de 
um ato delegado.

Or. en

Alteração 180
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

O EIT conseguiu manter-se flexível e 
desenvolver os princípios e as regras de 
governação para a gestão bem sucedida das 
suas CCI sob a égide global do programa-
quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o Regulamento EIT. A sua 
independência operacional permitiu-lhe 
testar e implementar eficazmente algumas 
novidades na gestão dos seus beneficiários, 
como um mecanismo de financiamento 
competitivo, objetivos de sustentabilidade 
financeira e principais indicadores de 
desempenho específicos.

O EIT conseguiu manter-se flexível e 
desenvolver os princípios e as regras de 
governação para a gestão bem sucedida das 
suas CCI sob a égide global do programa-
quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o Regulamento EIT. A sua 
independência operacional permitiu-lhe 
testar e implementar eficazmente algumas 
novidades na gestão dos seus beneficiários, 
como um mecanismo de financiamento 
competitivo, objetivos de sustentabilidade 
financeira e principais indicadores de 
desempenho específicos.

O EIT e as suas CCI devem, tanto quanto 
possível, funcionar ao abrigo do modelo 
de convenção de subvenção do Horizonte 
Europa. Dadas as especificidades do 
modelo EIT-CCI, as derrogações das 
regras de participação e difusão do 
Horizonte Europa estão previstas no 
artigo 8.º do Regulamento EIT.

Or. en

Alteração 181
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

O EIT conseguiu manter-se flexível e 
desenvolver os princípios e as regras de 
governação para a gestão bem sucedida das 
suas CCI sob a égide global do programa-
quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o Regulamento EIT. A sua 
independência operacional permitiu-lhe 
testar e implementar eficazmente algumas 

O EIT conseguiu manter-se flexível e 
desenvolver os princípios e as regras de 
governação para a gestão bem sucedida das 
suas CCI sob a égide global do programa-
quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o Regulamento EIT. A sua 
independência operacional permitiu-lhe 
testar e implementar eficazmente algumas 



AM\1204114PT.docx 39/179 PE650.625v01-00

PT

novidades na gestão dos seus beneficiários, 
como um mecanismo de financiamento 
competitivo, objetivos de sustentabilidade 
financeira e principais indicadores de 
desempenho específicos.

novidades na gestão dos seus beneficiários, 
como um mecanismo de financiamento 
competitivo, objetivos de sustentabilidade 
financeira e principais indicadores de 
desempenho específicos. O EIT e todas as 
CCI, novas e existentes, devem funcionar 
de acordo com o modelo de convenção de 
subvenção do Horizonte Europa, 
seguindo-o, para simplificar e reduzir os 
custos administrativos para os 
beneficiários.

Or. en

Alteração 182
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.2 – parágrafo 17

Texto da Comissão Alteração

O EIT conseguiu manter-se flexível e 
desenvolver os princípios e as regras de 
governação para a gestão bem sucedida das 
suas CCI sob a égide global do programa-
quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o Regulamento EIT. A sua 
independência operacional permitiu-lhe 
testar e implementar eficazmente algumas 
novidades na gestão dos seus beneficiários, 
como um mecanismo de financiamento 
competitivo, objetivos de sustentabilidade 
financeira e principais indicadores de 
desempenho específicos.

O EIT conseguiu manter-se flexível e 
desenvolver os princípios e as regras de 
governação para a gestão bem sucedida das 
suas CCI sob a égide global do programa-
quadro Horizonte 2020, em conformidade 
com o Regulamento EIT. A sua 
independência operacional permitiu-lhe 
testar e implementar eficazmente algumas 
novidades na gestão dos seus beneficiários, 
como um mecanismo de financiamento 
competitivo, que deve passar a ser o 
regime de financiamento geral, objetivos 
de sustentabilidade financeira e principais 
indicadores de desempenho específicos.

Or. en

Alteração 183
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
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Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União. 
A UE enfrenta sobretudo três desafios que 
irão orientar as ações do EIT em 2021-
2027, tal como ressalta dos seus objetivos 
gerais.

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União. 
A UE enfrenta sobretudo três desafios que 
irão orientar as ações do EIT em 2021-
2027, tal como ressalta dos seus objetivos 
gerais. O EIT e as suas CCI devem, tanto 
quanto possível, funcionar ao abrigo do 
modelo de convenção de subvenção do 
Horizonte Europa. As derrogações das 
regras do Horizonte Europa previstas no 
Regulamento... [Regulamento EIT] devem 
ser limitadas e devidamente justificadas 
apenas pelos objetivos do EIT e das suas 
CCI.

Or. en

Justificação

Salientar que as derrogações do modelo de convenção de subvenção do Horizonte Europa 
devem, efetivamente, ser a exceção e não a regra.

Alteração 184
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União. 
A UE enfrenta sobretudo três desafios que 
irão orientar as ações do EIT em 2021-
2027, tal como ressalta dos seus objetivos 
gerais.

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais e societais, incluindo as alterações 
climáticas e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União, 
um esforço para o qual serão necessários 
todos os talentos disponíveis. Por 
conseguinte, torna-se necessário 
incentivar ativamente a participação das 
mulheres. A UE enfrenta sobretudo quatro 
desafios que irão orientar as ações do EIT 
em 2021-2027, tal como ressalta dos seus 
objetivos gerais.

Or. en

Alteração 185
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 

O EIT faz parte integrante do quadro geral 
do programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
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científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União. 
A UE enfrenta sobretudo três desafios que 
irão orientar as ações do EIT em 2021-
2027, tal como ressalta dos seus objetivos 
gerais.

científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a sustentabilidade e a 
competitividade em todos os Estados-
Membros e contribuir para dar resposta a 
desafios globais societais, incluindo os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
e o compromisso assumido pela UE no 
âmbito do Acordo de Paris. Essencial para 
o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União. 
A UE enfrenta sobretudo três desafios que 
irão orientar as ações do EIT em 2021-
2027, tal como ressalta dos seus objetivos 
gerais.

Or. en

Alteração 186
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União. 
A UE enfrenta sobretudo três desafios que 
irão orientar as ações do EIT em 2021-

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União, 
bem como de uma participação 
melhorada e reforçada com as PME. A 
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2027, tal como ressalta dos seus objetivos 
gerais.

UE enfrenta sobretudo três desafios que 
irão orientar as ações do EIT em 2021-
2027, tal como ressalta dos seus objetivos 
gerais.

Or. en

Alteração 187
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União. 
A UE enfrenta sobretudo três desafios que 
irão orientar as ações do EIT em 2021-
2027, tal como ressalta dos seus objetivos 
gerais.

O EIT faz parte do quadro geral do 
programa Horizonte Europa que visa, 
nomeadamente, produzir um impacto 
científico, económico, tecnológico e 
societal e, assim, reforçar as bases 
científicas e tecnológicas da União; 
concretizar as prioridades estratégicas da 
União, promover a competitividade em 
todos os Estados-Membros, 
designadamente a nível da indústria, e 
contribuir para dar resposta a desafios 
globais, incluindo os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Essencial 
para o êxito desta missão é dar resposta à 
necessidade persistente de aumentar a 
capacidade de inovação em toda a União e 
de trazer os resultados da I&D para o 
mercado. A UE enfrenta sobretudo três 
desafios que irão orientar as ações do EIT 
em 2021-2027, tal como ressalta dos seus 
objetivos gerais.

Or. en

Alteração 188
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A instabilidade associada à disseminação 
da COVID-19 exerce um profundo 
impacto na economia, pelo que é 
importante identificar as dificuldades daí 
resultantes para as universidades, os 
investigadores, as empresas e outras 
partes interessadas, a fim de salvaguardar 
o triângulo do conhecimento e de 
restabelecer a confiança entre todos os 
intervenientes.
Haverá igualmente efeitos a mais longo 
prazo na nossa sociedade e na economia, 
que serão identificados nos próximos 
anos. Potencialmente, esta situação 
resultará em mais despedimentos nas 
cadeias de abastecimento, num esforço 
para reindustrializar a Europa, na 
relocalização da produção estratégica e 
no aumento da digitalização.
Entre a crise da COVID-19 e a nova 
normalidade, espera-se um período de 
instabilidade económica. É necessário 
criar um programa de crise para o EIT 
para os dois primeiros anos de 2021-2022, 
com uma cláusula de revisão que permita 
prolongar o programa de crise ou 
apresentar uma nova proposta de PEI 
para o mundo pós-crise. O Conselho 
Diretivo do EIT estará habilitado a 
aplicar estas medidas de crise nesta 
situação de emergência causada por 
motivos de força maior.
Os principais desafios para o período de 
2021-2022 são os seguintes:
1) Proteger o atual ecossistema de 
inovação com base no triângulo do 
conhecimento existente com flexibilidade 
adicional em relação às CCI existentes;
2) Demonstrar flexibilidade para preparar 
as economias para a nova normalidade 
pós-vírus;
3) Eliminar todas as tarefas não 
essenciais do EIT e concentrar todos os 
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meios financeiros na estabilização das 
CCI existentes.
Um outro desafio transversal do EIT 
consiste em criar uma rede dinâmica de 
inovação em que o EIT ajude as CCI a 
tornarem-se organismos financeiramente 
sustentáveis, responsáveis e 
independentes. É fundamental reduzir ao 
mínimo as exigências administrativas do 
EIT às CCI existentes.

Or. en

Alteração 189
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em primeiro lugar, as economias de hoje 
são cada vez mais motivadas pelas 
competências e pelas capacidades de 
pessoas e organizações transformarem 
ideias em produtos e serviços. As 
competências em matéria de inovação e 
uma cultura de empreendedorismo são 
hoje fundamentais, em especial nos 
domínios tecnológico e científico, mas 
também, cada vez mais, noutras 
disciplinas. Há uma grande necessidade 
de reforçar ainda mais a capacidade de 
inovação das instituições de ensino 
superior na Europa. O EIT está numa 
posição única para concretizar este 
objetivo no quadro do Horizonte Europa.

Suprimido

Or. en

Alteração 190
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em primeiro lugar, as economias de hoje 
são cada vez mais motivadas pelas 
competências e pelas capacidades de 
pessoas e organizações transformarem 
ideias em produtos e serviços. As 
competências em matéria de inovação e 
uma cultura de empreendedorismo são hoje 
fundamentais, em especial nos domínios 
tecnológico e científico, mas também, cada 
vez mais, noutras disciplinas. Há uma 
grande necessidade de reforçar ainda mais 
a capacidade de inovação das instituições 
de ensino superior na Europa. O EIT está 
numa posição única para concretizar este 
objetivo no quadro do Horizonte Europa.

Em primeiro lugar, as sociedades e as 
economias de hoje são cada vez mais 
motivadas pelas competências e pelas 
capacidades de pessoas e organizações 
transformarem ideias em novos produtos, 
processos, modelos empresariais e 
serviços e de alcançarem a mudança 
societal sistémica. O aumento dos 
investimentos na educação e na I&I, as 
competências em matéria de inovação e 
uma cultura de empreendedorismo são 
fundamentais, em especial nos domínios 
tecnológico e científico, mas também 
noutras disciplinas, como as ciências 
sociais e as humanidades. Há uma grande 
necessidade de reforçar ainda mais a 
colaboração entre disciplinas e de 
assegurar ciclos regulares de 
aprendizagem interdisciplinar entre a 
educação, as empresas e a investigação, 
para que a União possa ter êxito na sua 
transição para uma sociedade resiliente, 
digital e com emissões líquidas nulas de 
GEE. Dotado dos recursos financeiros e 
humanos necessários, o EIT está numa 
posição única para concretizar este objetivo 
no quadro do Horizonte Europa.

Or. en

Alteração 191
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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Em primeiro lugar, as economias de hoje 
são cada vez mais motivadas pelas 
competências e pelas capacidades de 
pessoas e organizações transformarem 
ideias em produtos e serviços. As 
competências em matéria de inovação e 
uma cultura de empreendedorismo são hoje 
fundamentais, em especial nos domínios 
tecnológico e científico, mas também, cada 
vez mais, noutras disciplinas. Há uma 
grande necessidade de reforçar ainda mais 
a capacidade de inovação das instituições 
de ensino superior na Europa. O EIT está 
numa posição única para concretizar este 
objetivo no quadro do Horizonte Europa.

Em primeiro lugar, as economias de hoje 
são cada vez mais motivadas pelas 
competências e pelas capacidades de 
pessoas e organizações transformarem 
ideias em produtos e serviços. As 
competências em matéria de inovação e 
uma cultura de empreendedorismo são hoje 
fundamentais se a União quiser ter êxito 
na sua transição para uma sociedade 
digital, descarbonizada e inclusiva e 
distinguir-se nos domínios tecnológico e 
científico, mas também noutras disciplinas. 
Há uma grande necessidade de reforçar 
ainda mais a capacidade de inovação das 
instituições de ensino superior na Europa. 
O EIT está numa posição única para 
concretizar este objetivo no quadro do 
Horizonte Europa.

Or. en

Alteração 192
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, 
organismos de investigação, governos e 
indivíduos. Ainda assim, os desempenhos 
em termos de investigação e inovação em 
toda a UE, tal como ressaltam do Painel 
Europeu da Inovação, variam 
consideravelmente. É fundamental que a 
inovação seja inclusiva e esteja enraizada 
nos territórios locais. As atividades do 
EIT, graças à sua abordagem de base 

Suprimido
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local, prestam-se a contribuir para o 
reforço dos ecossistemas de inovação 
locais.

Or. en

Alteração 193
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 
Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação, variam consideravelmente. É 
fundamental que a inovação seja inclusiva 
e esteja enraizada nos territórios locais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais.

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação e a 
sustentabilidade. As iniciativas que visam 
desenvolver redes de inovação e prestar 
serviços que favorecem a criação, a 
partilha e a transferência de conhecimentos 
desempenham um papel fundamental na 
promoção das interações entre empresas, 
universidades, organismos de investigação, 
governos e indivíduos em todos os 
domínios. Ainda assim, os desempenhos 
em termos de investigação e inovação em 
toda a UE, tal como ressaltam do Painel 
Europeu da Inovação, variam 
consideravelmente. É fundamental que a 
inovação seja inclusiva e esteja enraizada 
nos territórios locais e regionais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais e regionais e a proporcionar novos 
modelos para uma economia sustentável.

Or. en

Alteração 194
Elena Lizzi

Proposta de decisão
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Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 
Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação, variam consideravelmente. É 
fundamental que a inovação seja inclusiva 
e esteja enraizada nos territórios locais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais.

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 
Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação, variam consideravelmente. É 
fundamental que a inovação seja inclusiva 
e esteja enraizada nos territórios locais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais. As atividades do EIT e das CCI têm 
de estar mais ligadas às estratégias 
regionais e de especialização inteligente.

Or. en

Alteração 195
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 
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Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação, variam consideravelmente. É 
fundamental que a inovação seja inclusiva 
e esteja enraizada nos territórios locais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais.

Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação e do Painel Regional da 
Inovação, variam consideravelmente. É 
fundamental que a inovação seja inclusiva 
e esteja enraizada nos territórios locais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais e regionais.

Or. en

Alteração 196
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 
Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação, variam consideravelmente. É 
fundamental que a inovação seja inclusiva 
e esteja enraizada nos territórios locais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais.

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 
Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação e reconhecidos no programa 
Horizonte Europa, variam 
consideravelmente. É fundamental que a 
inovação seja inclusiva e esteja enraizada 
nos territórios locais. As atividades do EIT, 
graças à sua abordagem de base local, 
prestam-se a contribuir para o reforço dos 
ecossistemas de inovação locais.

Or. en
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Justificação

Associação do PEI do EIT ao Horizonte Europa.

Alteração 197
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, a proximidade física é 
um fator essencial para a inovação. As 
iniciativas que visam desenvolver redes de 
inovação e prestar serviços que favorecem 
a criação, a partilha e a transferência de 
conhecimentos desempenham um papel 
fundamental na promoção das interações 
entre empresas, universidades, organismos 
de investigação, governos e indivíduos. 
Ainda assim, os desempenhos em termos 
de investigação e inovação em toda a UE, 
tal como ressaltam do Painel Europeu da 
Inovação, variam consideravelmente. É 
fundamental que a inovação seja inclusiva 
e esteja enraizada nos territórios locais. As 
atividades do EIT, graças à sua abordagem 
de base local, prestam-se a contribuir para 
o reforço dos ecossistemas de inovação 
locais.

Em segundo lugar, a proximidade (física e 
virtual) é um fator essencial para a 
inovação. As iniciativas que visam 
desenvolver redes de inovação e prestar 
serviços que favorecem a criação, a 
partilha e a transferência de conhecimentos 
desempenham um papel fundamental na 
promoção das interações entre empresas, 
universidades, organismos de investigação, 
governos e indivíduos. Ainda assim, os 
desempenhos em termos de investigação e 
inovação em toda a UE, tal como ressaltam 
do Painel Europeu da Inovação, variam 
consideravelmente. É fundamental que a 
inovação seja inclusiva e esteja enraizada 
nos territórios locais. As atividades do EIT, 
graças à sua abordagem de base local, 
prestam-se a contribuir para o reforço dos 
ecossistemas de inovação locais.

Or. en

Alteração 198
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Em terceiro lugar, a circulação de 
talentos e os recursos de financiamento 
da I&I no Espaço Europeu da 
Investigação e no Espaço Europeu da 
Educação são muito desequilibrados. 
Dado que existem bolsas de excelência em 
toda a União, o EIT deve adotar medidas 
para ampliar a sua cobertura geográfica 
na União, reduzir o desequilíbrio da 
circulação de cérebros na União e 
promover uma circulação bidirecional de 
talentos, nomeadamente estudantes, 
investigadores e inovadores.

Or. en

Alteração 199
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Por último, ecossistemas de inovação 
dinâmicos requerem um misto de 
conhecimentos, infraestruturas e talentos. 
Devem ser criadas condições-quadro para 
a cooperação entre as esferas de 
investigação, educação e inovação a nível 
europeu, juntamente com fortes sinergias, 
a fim de assegurar um investimento 
adequado e eficiente de escassos recursos 
na investigação e na inovação. O 
aprofundamento da integração do 
triângulo do conhecimento através de 
novas CCI e das CCI já existentes 
constitui uma forma comprovada de 
promover um ambiente favorável à 
inovação e é um objetivo orientador para 
o EIT.

Suprimido

Or. en
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Alteração 200
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 1 – ponto 1.3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Por último, ecossistemas de inovação 
dinâmicos requerem um misto de 
conhecimentos, infraestruturas e talentos. 
Devem ser criadas condições-quadro para a 
cooperação entre as esferas de 
investigação, educação e inovação a nível 
europeu, juntamente com fortes sinergias, a 
fim de assegurar um investimento 
adequado e eficiente de escassos recursos 
na investigação e na inovação. O 
aprofundamento da integração do triângulo 
do conhecimento através de novas CCI e 
das CCI já existentes constitui uma forma 
comprovada de promover um ambiente 
favorável à inovação e é um objetivo 
orientador para o EIT.

Por último, ecossistemas de inovação 
dinâmicos, incluindo os que desenvolvem 
inovação social e sistémica, requerem um 
misto de conhecimentos, infraestruturas, 
talentos e recursos financeiros suficientes. 
Devem ser criadas condições-quadro para a 
cooperação entre as esferas de 
investigação, educação e 
empreendedorismo a nível europeu, 
juntamente com fortes sinergias, a fim de 
assegurar um investimento adequado e 
eficiente de escassos recursos na 
investigação e na inovação. O 
aprofundamento da integração do triângulo 
do conhecimento através de novas CCI e 
das CCI já existentes e o contacto e a 
integração de novos parceiros noutros 
setores, incluindo organizações do 
terceiro setor e instituições públicas, 
sobretudo a nível local e regional, 
constituem formas comprovadas de 
promover um ambiente favorável à 
inovação e são um objetivo orientador para 
o EIT.

Or. en

Alteração 201
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Elevar a fasquia: O EIT em 2021- 2. Proteger o ecossistema atual 
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2027 assente no triângulo do conhecimento

Or. en

Alteração 202
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT, enquanto parte integrante do 
programa Horizonte Europa, contribuirá 
para a realização dos seus objetivos e 
prioridades globais. As CCI farão parte 
das parcerias europeias 
institucionalizadas, o que significa que 
serão pautadas por um conjunto de 
princípios e critérios relacionados com o 
ciclo de vida, assegurando assim uma 
abordagem mais coerente, aberta e 
orientada para os efeitos. Os objetivos 
gerais do EIT refletem, por conseguinte, o 
seu papel global no Horizonte Europa e o 
seu lugar no [pilar Europa Inovadora].

Suprimido

Or. en

Alteração 203
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT, enquanto parte integrante do 
programa Horizonte Europa, contribuirá 
para a realização dos seus objetivos e 
prioridades globais. As CCI farão parte das 
parcerias europeias institucionalizadas, o 

O EIT, enquanto parte integrante do 
programa Horizonte Europa, contribuirá 
para a realização dos seus objetivos e 
prioridades globais. As CCI farão parte das 
parcerias europeias institucionalizadas, o 
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que significa que serão pautadas por um 
conjunto de princípios e critérios 
relacionados com o ciclo de vida, 
assegurando assim uma abordagem mais 
coerente, aberta e orientada para os 
efeitos. Os objetivos gerais do EIT 
refletem, por conseguinte, o seu papel 
global no Horizonte Europa e o seu lugar 
no [pilar Europa Inovadora].

que significa que serão pautadas por um 
conjunto de princípios e critérios 
estabelecidos no artigo 8.º e no anexo III 
do Regulamento [xxx] [que estabelece o 
Horizonte Europa]. Os objetivos gerais do 
EIT refletem, por conseguinte, o seu papel 
global no Horizonte Europa e o seu lugar 
no [pilar Europa Inovadora]. Por 
conseguinte, o EIT deve trabalhar em 
estreita cooperação com outros órgãos de 
execução do pilar Europa Inovadora do 
Horizonte Europa e empenhar-se em 
contribuir para um «balcão único para a 
inovação».

Or. en

Alteração 204
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT, enquanto parte integrante do 
programa Horizonte Europa, contribuirá 
para a realização dos seus objetivos e 
prioridades globais. As CCI farão parte 
das parcerias europeias institucionalizadas, 
o que significa que serão pautadas por um 
conjunto de princípios e critérios 
relacionados com o ciclo de vida, 
assegurando assim uma abordagem mais 
coerente, aberta e orientada para os efeitos. 
Os objetivos gerais do EIT refletem, por 
conseguinte, o seu papel global no 
Horizonte Europa e o seu lugar no [pilar 
Europa Inovadora].

O EIT, enquanto parte integrante do 
programa Horizonte Europa, contribuirá 
para a realização dos seus objetivos e 
prioridades globais. No âmbito do 
Horizonte Europa, as CCI são 
consideradas parcerias europeias 
institucionalizadas, o que significa que 
serão pautadas por um conjunto de 
princípios e critérios relacionados com o 
ciclo de vida, assegurando assim uma 
abordagem mais coerente, aberta e 
orientada para os efeitos. Os objetivos 
gerais do EIT refletem, por conseguinte, o 
seu papel global no Horizonte Europa e o 
seu lugar no [pilar Europa Inovadora].

Or. en
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Alteração 205
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os principais domínios de intervenção do 
EIT são definidos na [proposta Horizonte 
Europa]. O EIT continuará a apoiar as suas 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), a fim de reforçar os ecossistemas de 
inovação que contribuem para enfrentar os 
desafios globais. Fá-lo-á através da 
promoção da integração da educação, da 
investigação e das empresas, criando assim 
ambientes propícios à inovação, do 
impulso e apoio a uma nova geração de 
empreendedores e do estímulo à criação de 
empresas inovadoras em estreita sinergia e 
complementaridade com o Conselho 
Europeu de Inovação. Neste contexto, irá 
em especial:

Os principais domínios de intervenção do 
EIT são definidos nos anexos I e I-A do 
Regulamento [xxx] que estabelece o 
Horizonte Europa. O EIT continuará a 
apoiar as suas Comunidades de 
Conhecimento e Inovação (CCI), a fim de 
reforçar os ecossistemas de inovação que 
contribuem para enfrentar os desafios 
globais e societais. Fá-lo-á através da 
promoção da integração da educação, da 
investigação e do empreendedorismo, 
criando assim ambientes propícios à 
inovação, do impulso e apoio a uma nova 
geração de empreendedores, 
nomeadamente combatendo as 
disparidades entre homens e mulheres nas 
empresas, e do estímulo à criação de 
empresas inovadoras em estreita sinergia e 
complementaridade com o Conselho 
Europeu de Inovação. Neste contexto, 
deve, em especial:

Or. en

Alteração 206
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os principais domínios de intervenção do 
EIT são definidos na [proposta Horizonte 
Europa]. O EIT continuará a apoiar as suas 

Os principais domínios de intervenção do 
EIT são definidos na [proposta Horizonte 
Europa]. O EIT continuará a apoiar as suas 
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Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), a fim de reforçar os ecossistemas de 
inovação que contribuem para enfrentar os 
desafios globais. Fá-lo-á através da 
promoção da integração da educação, da 
investigação e das empresas, criando assim 
ambientes propícios à inovação, do 
impulso e apoio a uma nova geração de 
empreendedores e do estímulo à criação de 
empresas inovadoras em estreita sinergia e 
complementaridade com o Conselho 
Europeu de Inovação. Neste contexto, irá 
em especial:

Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), a fim de reforçar os ecossistemas de 
inovação que contribuem para enfrentar os 
desafios globais e societais. Fá-lo-á através 
da promoção da integração do ensino 
superior, da investigação e inovação e das 
empresas, criando assim ambientes 
propícios à inovação, do impulso e apoio a 
uma nova geração de empreendedores e do 
estímulo à criação de empresas inovadoras 
em estreita sinergia e complementaridade 
com o Conselho Europeu de Inovação. 
Neste contexto, irá em especial:

Or. en

Alteração 207
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os principais domínios de intervenção do 
EIT são definidos na [proposta Horizonte 
Europa]. O EIT continuará a apoiar as suas 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), a fim de reforçar os ecossistemas de 
inovação que contribuem para enfrentar os 
desafios globais. Fá-lo-á através da 
promoção da integração da educação, da 
investigação e das empresas, criando assim 
ambientes propícios à inovação, do 
impulso e apoio a uma nova geração de 
empreendedores e do estímulo à criação de 
empresas inovadoras em estreita sinergia e 
complementaridade com o Conselho 
Europeu de Inovação. Neste contexto, irá 
em especial:

Os principais domínios de intervenção do 
EIT são definidos na [proposta Horizonte 
Europa]. O EIT continuará a apoiar as suas 
Comunidades de Conhecimento e Inovação 
(CCI), a fim de reforçar os ecossistemas de 
inovação que contribuem para enfrentar os 
desafios globais. Fá-lo-á através da 
promoção da integração da educação, da 
investigação e das empresas, criando assim 
ambientes propícios à inovação, do 
impulso e apoio a uma nova geração de 
empreendedores e do estímulo à criação de 
empresas inovadoras, com especial 
atenção às PME, em estreita sinergia e 
complementaridade com o Conselho 
Europeu de Inovação. Neste contexto, irá 
em especial:

Or. en

Alteração 208
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Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Reforçar ecossistemas de inovação 
sustentáveis em toda a Europa;

(1) Reforçar ecossistemas de inovação 
sustentáveis em toda a Europa, tendo em 
conta os desequilíbrios regionais;

Or. en

Alteração 209
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Promover a inovação e o 
empreendedorismo através de uma melhor 
educação;

(2) Promover o desenvolvimento da 
inovação e das competências empresariais 
através de uma educação melhor e mais 
inclusiva, do apoio a um programa de 
intercâmbio transfronteiriço na UE e da 
tutoria, numa perspetiva de aprendizagem 
ao longo da vida, incluindo o aumento 
das capacidades das instituições do ensino 
superior de toda a União e o apoio à sua 
transformação em termos de capacidade 
de empreendedorismo;

Or. en

Alteração 210
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
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Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Promover a inovação e o 
empreendedorismo através de uma melhor 
educação;

(2) Promover competências em 
matéria de inovação e empreendedorismo 
através de uma educação de alta qualidade 
e de tutoria, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida;

Or. en

Alteração 211
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Trazer novas soluções para os 
desafios globais do mercado.

(3) Trazer novas soluções para os 
desafios globais e societais do mercado ou 
promover outras formas de aceitação 
social sustentável.

Or. en

Alteração 212
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Trazer novas soluções para os 
desafios globais do mercado.

(3) Trazer novas soluções e produtos 
para os desafios globais e societais do 
mercado.

Or. en
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Alteração 213
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Reduzir as disparidades entre 
homens e mulheres no ensino técnico e 
empresarial e promover abordagens 
sensíveis em termos de género no domínio 
da inovação em todos os Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 214
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As CCI devem identificar as PME e as 
start-ups que precisam de apoio em 
termos de liquidez e prestar esse apoio 
durante um período de tempo definido, a 
fim de garantir a sua sobrevivência. As 
CCI devem familiarizar-se com as 
diferentes medidas nacionais de apoio, 
razão pela qual é necessário um maior 
envolvimento dos Estados-Membros, e 
devem ajudar os seus parceiros a aceder a 
apoio financeiro.

Or. en

Alteração 215
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Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar o impacto das CCI e a 
integração do triângulo do conhecimento;

(a) Reforçar o impacto das CCI e 
fortalecer a integração do triângulo do 
conhecimento;

Or. en

Alteração 216
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Aumentar a capacidade de inovação 
do setor do ensino superior, promovendo a 
mudança institucional nas instituições de 
ensino superior;

(b) Aumentar a capacidade 
empresarial e de inovação do setor do 
ensino superior, promovendo a mudança 
institucional nas instituições de ensino 
superior e a sua integração em 
ecossistemas de inovação;

Or. en

Alteração 217
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Reforçar a abertura e 
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transparência das CCI incluindo e 
prestando serviços a um conjunto mais 
alargado de partes interessadas de toda a 
União e contribuindo, desse modo, para 
aumentar as capacidades de inovação em 
toda a Europa através do reforço dos 
ecossistemas de inovação locais e da sua 
interligação aos ecossistemas de inovação 
pan-europeus por via da cooperação com 
as CCI do EIT;

Or. en

Alteração 218
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aumentar a cobertura regional do 
EIT, a fim de fazer face às disparidades 
regionais no que respeita à capacidade de 
inovação em toda a UE.

(c) Aumentar a cobertura regional do 
EIT, a fim de fazer face às disparidades 
regionais no que respeita à capacidade de 
inovação em toda a UE e nos Estados-
Membros e, desse modo, assegurar uma 
cobertura geográfica equilibrada, 
nomeadamente através de uma melhor 
ligação às estratégias de especialização 
inteligente locais.

Or. en

Alteração 219
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aumentar a cobertura regional do 
EIT, a fim de fazer face às disparidades 

(c) Aumentar a cobertura regional e 
local do EIT e das suas CCI e reforçar a 
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regionais no que respeita à capacidade de 
inovação em toda a UE.

divulgação e a exploração dos resultados, 
a fim de fazer face às disparidades 
regionais no que respeita à capacidade de 
inovação em toda a UE e nos Estados-
Membros, bem como de aumentar o 
equilíbrio da cobertura geográfica.

Or. en

Alteração 220
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aumentar a cobertura regional do 
EIT, a fim de fazer face às disparidades 
regionais no que respeita à capacidade de 
inovação em toda a UE.

(c) Aumentar a cobertura regional do 
EIT, a fim de fazer face às disparidades 
regionais no que respeita à capacidade de 
inovação em toda a UE e nos Estados-
Membros.

Or. en

Alteração 221
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.1 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Reforçar a abertura e 
transparência das CCI mediante a 
inclusão de um conjunto mais alargado 
de partes interessadas de toda a União.

Or. en
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Alteração 222
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao concretizar estes objetivos, o EIT 
contribuirá para a consecução geral dos 
impactos científico, económico, 
tecnológico e societal do programa 
Horizonte Europa. Continuará a reforçar os 
ecossistemas de inovação que contribuem 
para dar resposta a desafios globais, 
promovendo a integração do triângulo do 
conhecimento nos domínios de atividade 
das CCI. O processo de planeamento 
estratégico do Horizonte Europa assegurará 
um alinhamento mais estreito entre as 
atividades do EIT e o resto do programa. 
Com base no seu êxito comprovado, o EIT 
desempenhará um papel importante no 
pilar Europa Inovadora.

Ao concretizar estes objetivos, o EIT 
contribuirá para a consecução geral dos 
impactos científico, económico, 
tecnológico, societal e ambiental do 
programa Horizonte Europa. Continuará a 
reforçar os ecossistemas de inovação que 
contribuem para dar resposta a desafios 
globais, promovendo a integração do 
triângulo do conhecimento nos domínios 
de atividade das CCI. O processo de 
planeamento estratégico do Horizonte 
Europa assegurará um alinhamento mais 
estreito entre as atividades do EIT e o resto 
do programa. Com base no seu êxito 
comprovado, o EIT desempenhará um 
papel importante no pilar Europa 
Inovadora e em todo o programa-quadro 
Horizonte Europa.

Or. en

Alteração 223
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Ao concretizar estes objetivos, o EIT 
contribuirá para a consecução geral dos 
impactos científico, económico, 
tecnológico e societal do programa 

Ao concretizar estes objetivos, o EIT 
contribuirá para a consecução geral dos 
impactos científico, económico, 
tecnológico e societal do programa 



AM\1204114PT.docx 65/179 PE650.625v01-00

PT

Horizonte Europa. Continuará a reforçar os 
ecossistemas de inovação que contribuem 
para dar resposta a desafios globais, 
promovendo a integração do triângulo do 
conhecimento nos domínios de atividade 
das CCI. O processo de planeamento 
estratégico do Horizonte Europa assegurará 
um alinhamento mais estreito entre as 
atividades do EIT e o resto do programa. 
Com base no seu êxito comprovado, o EIT 
desempenhará um papel importante no 
pilar Europa Inovadora.

Horizonte Europa. Continuará a reforçar os 
ecossistemas de inovação que contribuem 
para dar resposta a desafios globais e 
societais, promovendo a integração do 
triângulo do conhecimento nos domínios 
de atividade das CCI. O processo de 
planeamento estratégico do Horizonte 
Europa assegurará um alinhamento mais 
estreito entre as atividades do EIT e o resto 
do programa. Com base no seu êxito 
comprovado, o EIT desempenhará um 
papel importante no pilar Europa 
Inovadora.

Or. en

Alteração 224
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As fortes sinergias entre o EIT e o 
Conselho Europeu da Inovação (CEI) serão 
fundamentais para o impacto do pilar 
[Europa Inovadora]. O EIT e o EIC 
desenvolverão atividades complementares 
no intuito de racionalizar o apoio prestado 
a projetos inovadores. Com base na 
experiência das CCI, o EIT prestará 
serviços de dinamização empresarial e 
ações de formação aos beneficiários de 
financiamento do CEI.

As fortes sinergias entre o EIT e o 
Conselho Europeu da Inovação (CEI) serão 
fundamentais para o impacto do pilar 
[Europa Inovadora]. O EIT e o EIC 
desenvolverão atividades complementares 
no intuito de racionalizar o apoio prestado 
a projetos inovadores. Com base na 
experiência das CCI, o EIT prestará 
serviços de dinamização empresarial e 
ações de formação aos beneficiários de 
financiamento do CEI. Os regimes de 
apoio proporcionados pelo EIT devem 
apoiar os beneficiários do Conselho 
Europeu da Inovação (CEI), devendo as 
start-ups emergentes das CCI do EIT ter 
acesso acelerado às ações do CEI.

Or. en



PE650.625v01-00 66/179 AM\1204114PT.docx

PT

Alteração 225
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As fortes sinergias entre o EIT e o 
Conselho Europeu da Inovação (CEI) serão 
fundamentais para o impacto do pilar 
[Europa Inovadora]. O EIT e o EIC 
desenvolverão atividades complementares 
no intuito de racionalizar o apoio prestado 
a projetos inovadores. Com base na 
experiência das CCI, o EIT prestará 
serviços de dinamização empresarial e 
ações de formação aos beneficiários de 
financiamento do CEI.

As fortes sinergias, designadamente 
através de cooperação ao nível da 
governação, entre o EIT e o Conselho 
Europeu da Inovação (CEI) serão 
fundamentais para o impacto do pilar 
[Europa Inovadora]. O EIT e o CEI 
desenvolverão atividades complementares 
no intuito de racionalizar o apoio prestado 
a empresas inovadoras, nomeadamente a 
serviços de dinamização empresarial e 
ações de formação.

Or. en

Alteração 226
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o EIT facilitará o acesso dos 
beneficiários do CEI aos ecossistemas de 
inovação das CCI e aos agentes relevantes 
do triângulo do conhecimento. Desta 
forma, os beneficiários do CEI podem 
participar ativamente nas atividades das 
CCI e tirar partido dos seus serviços. 
Paralelamente, os beneficiários do EIT 
poderão candidatar-se aos instrumentos do 
CEI, quando não seja possível contar com 
o apoio das CCI do EIT. O CEI pode 
ajudar as start-ups com elevado potencial 
apoiadas por CCI a expandirem-se 

Além disso, o EIT facilitará o acesso dos 
beneficiários do CEI aos ecossistemas de 
inovação das CCI e aos agentes relevantes 
do triângulo do conhecimento. Desta 
forma, os beneficiários do CEI podem 
participar ativamente nas atividades das 
CCI e tirar partido dos seus serviços. 
Paralelamente, os beneficiários do EIT 
poderão candidatar-se aos instrumentos do 
CEI para obter um apoio que 
complemente os serviços prestados pelas 
CCI do EIT. O CEI pode ajudar as start-
ups com elevado potencial apoiadas por 
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rapidamente. Em especial, as empresas 
mais inovadoras apoiadas pelas CCI 
podem, se selecionadas ao abrigo do CEI, 
beneficiar do apoio financeiro combinado 
do Acelerador do CEI e/ou dos 
instrumentos InvestEU.

CCI a expandirem-se rapidamente. Em 
especial, as empresas mais inovadoras 
apoiadas pelas CCI podem, se selecionadas 
ao abrigo do CEI, beneficiar de acesso 
acelerado às ações do CEI, mais 
concretamente do apoio financeiro 
combinado do Acelerador do CEI e/ou dos 
instrumentos InvestEU.

Or. en

Alteração 227
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o EIT facilitará o acesso dos 
beneficiários do CEI aos ecossistemas de 
inovação das CCI e aos agentes relevantes 
do triângulo do conhecimento. Desta 
forma, os beneficiários do CEI podem 
participar ativamente nas atividades das 
CCI e tirar partido dos seus serviços. 
Paralelamente, os beneficiários do EIT 
poderão candidatar-se aos instrumentos do 
CEI, quando não seja possível contar com 
o apoio das CCI do EIT. O CEI pode 
ajudar as start-ups com elevado potencial 
apoiadas por CCI a expandirem-se 
rapidamente. Em especial, as empresas 
mais inovadoras apoiadas pelas CCI 
podem, se selecionadas ao abrigo do CEI, 
beneficiar do apoio financeiro combinado 
do Acelerador do CEI e/ou dos 
instrumentos InvestEU.

Além disso, o EIT facilitará o acesso dos 
beneficiários do CEI aos ecossistemas de 
inovação das CCI e aos agentes relevantes 
do triângulo do conhecimento. Desta 
forma, os beneficiários do CEI podem 
participar ativamente nas atividades das 
CCI e tirar partido dos seus serviços. 
Paralelamente, os beneficiários do EIT 
poderão candidatar-se aos instrumentos do 
CEI para obter um apoio que 
complemente os serviços prestados pelas 
CCI do EIT. O CEI pode ajudar as start-
ups com elevado potencial apoiadas por 
CCI a expandirem-se rapidamente. As 
empresas mais inovadoras apoiadas pelas 
CCI podem, se selecionadas ao abrigo do 
CEI, beneficiar de acesso acelerado ao 
apoio do CEI, em especial ao 
financiamento combinado do Acelerador 
do CEI, e/ou dos instrumentos InvestEU.

Or. en

Alteração 228
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Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o EIT facilitará o acesso dos 
beneficiários do CEI aos ecossistemas de 
inovação das CCI e aos agentes relevantes 
do triângulo do conhecimento. Desta 
forma, os beneficiários do CEI podem 
participar ativamente nas atividades das 
CCI e tirar partido dos seus serviços. 
Paralelamente, os beneficiários do EIT 
poderão candidatar-se aos instrumentos do 
CEI, quando não seja possível contar com 
o apoio das CCI do EIT. O CEI pode 
ajudar as start-ups com elevado potencial 
apoiadas por CCI a expandirem-se 
rapidamente. Em especial, as empresas 
mais inovadoras apoiadas pelas CCI 
podem, se selecionadas ao abrigo do CEI, 
beneficiar do apoio financeiro combinado 
do Acelerador do CEI e/ou dos 
instrumentos InvestEU.

Além disso, o EIT facilitará o acesso dos 
beneficiários do CEI aos ecossistemas de 
inovação das CCI e aos agentes relevantes 
do triângulo do conhecimento. Desta 
forma, os beneficiários do CEI podem 
participar ativamente nas atividades das 
CCI e tirar partido dos seus serviços. 
Paralelamente, os beneficiários do EIT 
poderão candidatar-se aos instrumentos do 
CEI para obter um apoio que 
complemente os serviços prestados pelas 
CCI do EIT. O CEI pode ajudar as start-
ups com elevado potencial apoiadas por 
CCI a expandirem-se rapidamente. Em 
especial, as empresas mais inovadoras 
apoiadas pelas CCI podem, se selecionadas 
ao abrigo do CEI, beneficiar de acesso 
acelerado às ações do CEI, mais 
concretamente do apoio financeiro 
combinado do Acelerador do CEI e/ou dos 
instrumentos InvestEU.

Or. en

Alteração 229
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As CCI estimularão a criação de 
empresas inovadoras em estreita sinergia 
e complementaridade com o CEI. Os 
beneficiários do EIT poderão aplicar os 
instrumentos do CEI para apoio adicional 
aos serviços prestados pelas CCI do EIT, 
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ao passo que as start-ups com elevado 
potencial de crescimento apoiadas pelas 
CCI terão acesso às ações do CEI para se 
poderem expandir rapidamente.

Or. en

Justificação

Para garantir sinergias entre os instrumentos do EIT e do CEI e a sua cooperação.

Alteração 230
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT assegurará ainda sinergias mais 
fortes com programas e iniciativas do pilar 
[Excelência Científica], a fim de acelerar a 
tradução de conhecimentos resultantes da 
investigação científica de base em 
aplicações concretas que beneficiem a 
sociedade. Em especial, no que diz respeito 
às Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA), o EIT colaborará no 
desenvolvimento de competências de 
empreendedorismo e inovação de bolseiros 
MSCA.

O EIT assegurará ainda sinergias mais 
fortes com todas as missões e com as 
parcerias pertinentes, por exemplo 
PRIMA, IMI, EDCTP, FCH e ECSEL, e 
com programas e iniciativas do pilar 
[Excelência Científica], a fim de acelerar a 
tradução de conhecimentos resultantes da 
investigação científica de base em 
aplicações concretas que beneficiem a 
sociedade. Em especial, no que diz respeito 
às Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) e ao Conselho Europeu de 
Investigação (ERC), o EIT colaborará no 
desenvolvimento de competências de 
empreendedorismo e inovação de bolseiros 
MSCA e do ERC. Esta colaboração deve 
ser disponibilizada numa base voluntária, 
sem aumentar os encargos 
administrativos para os beneficiários.

Or. en

Alteração 231
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT assegurará ainda sinergias mais 
fortes com programas e iniciativas do pilar 
[Excelência Científica], a fim de acelerar a 
tradução de conhecimentos resultantes da 
investigação científica de base em 
aplicações concretas que beneficiem a 
sociedade. Em especial, no que diz respeito 
às Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA), o EIT colaborará no 
desenvolvimento de competências de 
empreendedorismo e inovação de bolseiros 
MSCA.

O EIT assegurará ainda sinergias mais 
fortes com programas e iniciativas do pilar 
[Excelência Científica], a fim de acelerar a 
tradução de conhecimentos resultantes da 
investigação científica de base em 
aplicações concretas que beneficiem a 
sociedade. Em especial, no que diz respeito 
às Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) e ao Conselho Europeu de 
Investigação (ERC), o EIT colaborará no 
desenvolvimento de competências de 
empreendedorismo e inovação de bolseiros 
MSCA e do ERC.

Or. en

Alteração 232
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT assegurará ainda sinergias mais 
fortes com programas e iniciativas do pilar 
[Excelência Científica], a fim de acelerar a 
tradução de conhecimentos resultantes da 
investigação científica de base em 
aplicações concretas que beneficiem a 
sociedade. Em especial, no que diz respeito 
às Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA), o EIT colaborará no 
desenvolvimento de competências de 
empreendedorismo e inovação de bolseiros 
MSCA.

O EIT assegurará ainda sinergias mais 
fortes com programas e iniciativas do pilar 
[Excelência Científica], a fim de acelerar a 
tradução de conhecimentos resultantes da 
investigação científica de base em 
aplicações concretas que beneficiem a 
sociedade. Em especial, no que diz respeito 
às Ações Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) e ao Conselho Europeu de 
Investigação (ERC), o EIT colaborará no 
desenvolvimento de competências de 
empreendedorismo e inovação de bolseiros 
MSCA e do ERC.
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Or. en

Alteração 233
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O EIT contribuirá para o pilar [Desafios 
Globais e Competitividade Industrial] e 
complementará atividades pertinentes 
destinadas a enfrentar desafios globais e 
aumentar a competitividade da UE à escala 
mundial. Em especial, através das suas 
CCI, o EIT procurará contribuir para 
missões e clusters temáticos e outras 
parcerias europeias relevantes, 
nomeadamente apoiando medidas do lado 
da procura e prestando serviços de 
exploração para impulsionar a 
transferência de tecnologias e acelerar a 
comercialização dos resultados alcançados.

O EIT contribuirá para o pilar [Desafios 
Globais e Competitividade Industrial] e 
complementará atividades pertinentes 
destinadas a enfrentar desafios societais 
globais e aumentar a sustentabilidade e a 
competitividade da UE à escala mundial. 
Em especial, através das suas CCI, o EIT 
procurará contribuir para missões e clusters 
temáticos e outras parcerias europeias 
relevantes, nomeadamente apoiando 
medidas do lado da procura e prestando 
serviços de exploração para impulsionar a 
transferência de tecnologias e acelerar a 
comercialização dos resultados alcançados.

Or. en

Alteração 234
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Serão igualmente exploradas oportunidades 
de sinergias entre o eixo «Partilha de 
Excelência» do Horizonte Europa e as 
atividades de sensibilização apoiadas pelo 
EIT. Em especial, os países visados pelo 
eixo «Partilha de Excelência» do programa 
Horizonte Europa poderão capitalizar as 

Serão igualmente exploradas oportunidades 
de sinergias entre o eixo «Alargamento da 
Participação e Difusão da Excelência» do 
Horizonte Europa e o MRI e outras 
atividades de sensibilização apoiadas pelo 
EIT. O objetivo é alcançar uma 
representação mais equilibrada das 
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competências e o apoio do EIT para o 
desenvolvimento de atividades a jusante 
(ou seja, próximas do mercado), enquanto 
grupo-alvo para as atividades de 
sensibilização do EIT.

atividades do EIT ao nível da União. O 
EIT deve orientar as CCI tendo em vista 
uma melhor utilização do MRI. Em 
especial, os países visados pelo eixo 
«Partilha de Excelência» do programa 
Horizonte Europa poderão capitalizar as 
competências e o apoio do EIT para o 
desenvolvimento de atividades a jusante 
(ou seja, próximas do mercado), enquanto 
grupo-alvo para as atividades de 
sensibilização do EIT. O orçamento do 
MRI deve também ser utilizado para 
alavancar FEEI. As referidas sinergias 
devem ser utilizadas para criar, no EIT, 
regimes de financiamento semelhantes às 
ações de alargamento do programa-
quadro de investigação e inovação 
(associação em equipa, geminação e 
cátedras EEI).

Or. en

Justificação

Reforçar as sinergias entre o EIT e outras partes do programa Horizonte Europa, bem como 
outros instrumentos da UE.

Alteração 235
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2 – ponto 2.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Serão igualmente exploradas oportunidades 
de sinergias entre o eixo «Partilha de 
Excelência» do Horizonte Europa e as 
atividades de sensibilização apoiadas pelo 
EIT. Em especial, os países visados pelo 
eixo «Partilha de Excelência» do programa 
Horizonte Europa poderão capitalizar as 
competências e o apoio do EIT para o 
desenvolvimento de atividades a jusante 
(ou seja, próximas do mercado), enquanto 
grupo-alvo para as atividades de 

Serão igualmente exploradas oportunidades 
de sinergias entre o eixo «Alargamento da 
Participação e Difusão da Excelência» do 
Horizonte Europa e o MRI e outras 
atividades de sensibilização apoiadas pelo 
EIT. O objetivo é alcançar uma 
representação mais equilibrada das 
atividades do EIT ao nível da União. O 
EIT deve orientar as CCI tendo em vista 
uma melhor utilização do MRI. Em 
especial, os países visados pelo eixo 
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sensibilização do EIT. «Partilha de Excelência» do programa 
Horizonte Europa poderão capitalizar as 
competências e o apoio do EIT para o 
desenvolvimento de atividades a jusante 
(ou seja, próximas do mercado), enquanto 
grupo-alvo para as atividades de 
sensibilização do EIT. O orçamento do 
MRI deve também ser utilizado pelas CCI 
para alavancar FEEI. As referidas 
sinergias devem ser utilizadas pelas CCI 
para criar regimes de financiamento 
semelhantes às ações de alargamento do 
programa-quadro de investigação e 
inovação (associação em equipa e 
geminação).

Or. en

Alteração 236
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Preparação para a nova 
normalidade pós-vírus
A médio prazo, será necessário 
restruturar as CCI para que se adaptem à 
nova normalidade pós-vírus. Deverá 
haver uma reorientação orientada pela 
procura no que diz respeito às atividades 
relacionadas com a COVID-19 no caso do 
EIT Saúde e todas as outras CCI terão de 
se adaptar à nova normalidade, com 
maior ênfase na digitalização, na nova 
indústria transformadora da Europa, nas 
novas cadeias de produção, etc. As CCI 
deverão ser ágeis e flexíveis na procura de 
novas oportunidades nos próximos anos.

Or. en
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Alteração 237
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Dinamizar os Talentos e as 
Capacidades de Inovação da Europa

3. Concentrar-se no que funciona

Or. en

Alteração 238
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A lógica global por detrás do EIT é 
o modelo de integração do triângulo do 
conhecimento orientada para a inovação. 
Sobretudo durante um período de crise, as 
CCI devem concentrar-se no destino do 
valor acrescentado que proporcionam.
Em caso de necessidade de formar 
pessoas para melhorar as suas 
competências, as CCI devem oferecer a 
formação. O EIT deve, contudo, eliminar 
gradualmente programas de educação do 
EIT separados com o rótulo EIT, 
sobretudo a nível de mestrado e 
doutoramento, e concentrar-se na 
formação e no ensino no âmbito do 
triângulo do conhecimento. É importante 
que todas as atividades das CCI assentem 
na integração dos três componentes do 
triângulo do conhecimento. A melhoria 
do sistema de ensino europeu é uma 
tarefa importante, mas não incluída na 
missão do EIT e das suas CCI.
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Or. en

Alteração 239
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um papel reforçado do EIT, através de 
uma concentração em ações que 
acrescentem valor a nível da UE e 
contribuam para a consecução dos 
objetivos do Horizonte Europa, orientará a 
estratégia do EIT para 2021-2027. Em 
primeiro lugar, o EIT continuará a apoiar 
capacidades e ecossistemas de inovação 
através das CCI, o seu contínuo 
desenvolvimento e a sua expansão, bem 
como o lançamento de novas CCI. Em 
segundo lugar, com base na experiência 
que possui na área da integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT apoiará 
diretamente o desenvolvimento de 
capacidades de empreendedorismo e de 
inovação no ensino superior. Por último, 
através de medidas transversais mais 
eficazes, o EIT velará por que o seu 
impacto a nível da UE se multiplique. 
Além disso, o EIT aperfeiçoará as suas 
operações em vários domínios a fim de 
aumentar a sua eficácia, eficiência e 
impacto.

Um papel reforçado do EIT, através de 
uma concentração em ações que 
acrescentem valor a nível da UE e 
contribuam para a consecução dos 
objetivos do Horizonte Europa, orientará a 
estratégia do EIT para 2021-2027. Em 
primeiro lugar, o EIT continuará a apoiar 
capacidades e ecossistemas de inovação 
através das CCI, o seu contínuo 
desenvolvimento, a sua abertura a novos 
parceiros, o reforço da transparência e da 
boa governação e a sua expansão. Em 
segundo lugar, com base na experiência 
que possui na área da integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT apoiará o 
desenvolvimento de capacidades de 
empreendedorismo e de inovação no 
ensino superior. Por último, através de 
medidas transversais mais eficazes, o EIT 
deve velar por que o seu impacto e 
visibilidade a nível da UE continuem a 
multiplicar-se. Além disso, o EIT 
continuará a aperfeiçoar as suas 
operações em vários domínios, como a 
sustentabilidade financeira, a 
sustentabilidade e neutralidade climática 
desde a conceção, o alcance das suas 
atividades, o equilíbrio entre os géneros e 
a cobertura geográfica, a fim de aumentar 
a sua eficácia, eficiência e impacto.

Or. en
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Alteração 240
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Um papel reforçado do EIT, através de 
uma concentração em ações que 
acrescentem valor a nível da UE e 
contribuam para a consecução dos 
objetivos do Horizonte Europa, orientará a 
estratégia do EIT para 2021-2027. Em 
primeiro lugar, o EIT continuará a apoiar 
capacidades e ecossistemas de inovação 
através das CCI, o seu contínuo 
desenvolvimento e a sua expansão, bem 
como o lançamento de novas CCI. Em 
segundo lugar, com base na experiência 
que possui na área da integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT apoiará 
diretamente o desenvolvimento de 
capacidades de empreendedorismo e de 
inovação no ensino superior. Por último, 
através de medidas transversais mais 
eficazes, o EIT velará por que o seu 
impacto a nível da UE se multiplique. 
Além disso, o EIT aperfeiçoará as suas 
operações em vários domínios a fim de 
aumentar a sua eficácia, eficiência e 
impacto.

Um papel reforçado do EIT, através de 
uma concentração em ações que 
acrescentem valor a nível da UE e 
contribuam para a consecução dos 
objetivos do Horizonte Europa, orientará a 
estratégia do EIT para 2021-2027. Em 
primeiro lugar, o EIT continuará a apoiar 
capacidades e ecossistemas de inovação 
através das CCI, o seu contínuo 
desenvolvimento e a sua expansão, bem 
como o lançamento de novas CCI. Em 
segundo lugar, com base na experiência 
que possui na área da integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT apoiará 
diretamente o desenvolvimento de 
capacidades de empreendedorismo e de 
inovação no ensino superior. Por último, 
através de medidas transversais mais 
eficazes, o EIT velará por que o seu 
impacto a nível da UE se multiplique. 
Além disso, o EIT aperfeiçoará as suas 
operações em vários domínios, como o 
alcance da sustentabilidade financeira 
das CCI, a abertura e a transparência de 
todas as atividades, uma abordagem 
centrada na qualidade, a cobertura 
geográfica e uma maior ligação com as 
PME, a fim de aumentar a sua eficácia, 
eficiência e impacto.

Or. en

Alteração 241
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Um papel reforçado do EIT, através de 
uma concentração em ações que 
acrescentem valor a nível da UE e 
contribuam para a consecução dos 
objetivos do Horizonte Europa, orientará a 
estratégia do EIT para 2021-2027. Em 
primeiro lugar, o EIT continuará a apoiar 
capacidades e ecossistemas de inovação 
através das CCI, o seu contínuo 
desenvolvimento e a sua expansão, bem 
como o lançamento de novas CCI. Em 
segundo lugar, com base na experiência 
que possui na área da integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT apoiará 
diretamente o desenvolvimento de 
capacidades de empreendedorismo e de 
inovação no ensino superior. Por último, 
através de medidas transversais mais 
eficazes, o EIT velará por que o seu 
impacto a nível da UE se multiplique. 
Além disso, o EIT aperfeiçoará as suas 
operações em vários domínios a fim de 
aumentar a sua eficácia, eficiência e 
impacto.

Um papel reforçado do EIT, através de 
uma concentração em ações que 
acrescentem valor a nível da UE e 
contribuam para a consecução dos 
objetivos do Horizonte Europa, orientará a 
estratégia do EIT para 2021-2027. Em 
primeiro lugar, o EIT continuará a apoiar 
capacidades e ecossistemas de inovação 
através das CCI, o seu contínuo 
desenvolvimento e a sua expansão, bem 
como o lançamento de novas CCI. Em 
segundo lugar, com base na experiência 
que possui na área da integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT apoiará 
diretamente o desenvolvimento de 
capacidades de empreendedorismo e de 
inovação no ensino superior. Por último, 
através de medidas transversais mais 
eficazes, o EIT velará por que o seu 
impacto a nível da UE se multiplique. 
Além disso, o EIT aperfeiçoará as suas 
operações em vários domínios, como a 
orientação das CCI rumo à estabilidade 
financeira, a garantia da abertura e da 
transparência no funcionamento do EIT e 
das CCI e o equilíbrio entre os géneros e 
geográfico, a fim de aumentar a sua 
eficácia, eficiência e impacto.

Or. en

Alteração 242
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A integração do triângulo do conhecimento 
pelo EIT e pelas CCI na UE, nos Estados-
Membros e nos níveis regional e local 

A integração do triângulo do conhecimento 
pelo EIT e pelas CCI na UE, nos Estados-
Membros e nos níveis regional e local 
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continuará a ser essencial para reforçar os 
ecossistemas de inovação e torná-los 
sustentáveis, bem como para desenvolver 
novas soluções para desafios globais. O 
EIT continuará a apoiar um conjunto de 
CCI (ver figura 2) e a reforçar a sua 
plataforma de sucesso para o lançamento, o 
desenvolvimento e a gestão dessas 
comunidades. As CCI continuarão a 
funcionar através de centros de 
colocalização e a zelar pela sua 
sustentabilidade financeira a fim de, a 
longo prazo, deixarem de estar 
dependentes da subvenção do EIT (o mais 
tardar, ao fim de 15 anos), através da 
mobilização de investimento público e 
privado.

continuará a ser essencial para reforçar os 
ecossistemas de inovação e torná-los 
sustentáveis, bem como para desenvolver 
novas soluções para desafios globais. O 
EIT continuará a apoiar um conjunto de 
CCI e a reforçar a sua plataforma de 
sucesso para o lançamento, o 
desenvolvimento, o acompanhamento e a 
supervisão estratégica e orientação dessas 
comunidades. As CCI continuarão a 
funcionar através de centros de 
colocalização selecionados de acordo com 
convites transparentes à apresentação de 
propostas e a zelar pela sua 
sustentabilidade financeira a fim de, a 
longo prazo, deixarem de estar 
dependentes da subvenção do EIT 
(procurando alcançar essa independência 
ao fim de 15 anos de funcionamento), 
através da mobilização de investimento 
público e privado.

Or. en

Alteração 243
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A integração do triângulo do conhecimento 
pelo EIT e pelas CCI na UE, nos Estados-
Membros e nos níveis regional e local 
continuará a ser essencial para reforçar os 
ecossistemas de inovação e torná-los 
sustentáveis, bem como para desenvolver 
novas soluções para desafios globais. O 
EIT continuará a apoiar um conjunto de 
CCI (ver figura 2) e a reforçar a sua 
plataforma de sucesso para o lançamento, o 
desenvolvimento e a gestão dessas 
comunidades. As CCI continuarão a 
funcionar através de centros de 

A integração do triângulo do conhecimento 
pelo EIT e pelas CCI na UE, nos Estados-
Membros e nos níveis regional e local 
continuará a ser essencial para reforçar as 
comunidades de inovação e torná-los 
sustentáveis, bem como para desenvolver 
novas soluções para desafios globais e 
societais. O EIT continuará a apoiar um 
conjunto de CCI (ver figura 2) e a reforçar 
a sua plataforma de sucesso para o 
lançamento, o desenvolvimento e a gestão 
dessas comunidades. As CCI continuarão a 
funcionar através de centros de 
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colocalização e a zelar pela sua 
sustentabilidade financeira a fim de, a 
longo prazo, deixarem de estar 
dependentes da subvenção do EIT (o mais 
tardar, ao fim de 15 anos), através da 
mobilização de investimento público e 
privado.

colocalização e a zelar pela sua 
sustentabilidade financeira a fim de, a 
longo prazo, deixarem de estar 
dependentes da subvenção do EIT (o mais 
tardar, ao fim de 15 anos), através da 
mobilização de investimento público e 
privado.

Or. en

Alteração 244
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O EIT irá dedicar uma grande parte do seu 
orçamento ao apoio às CCI. Acompanhará 
e analisará o seu desempenho e velará por 
que os seus resultados contribuam para 
concretizar os objetivos do EIT e do 
programa Horizonte Europa. Para além do 
apoio financeiro, e com base na 
experiência adquirida, o EIT garantirá 
uma supervisão estratégica às CCI, bem 
como orientações sobre aspetos horizontais 
e específicos, incluindo a criação de 
sinergias no âmbito do Horizonte Europa e 
com outras iniciativas da UE. Em especial, 
o EIT apoiará as CCI na criação de 
interfaces e na promoção de atividades 
conjuntas com parcerias europeias 
relevantes e com outras iniciativas e 
programas da União neste domínio.

O EIT irá dedicar uma grande parte do seu 
orçamento ao apoio às CCI. Acompanhará 
e analisará o seu desempenho com base em 
abordagens e indicadores qualitativos e 
quantitativos utilizando uma abordagem 
orientada para o impacto que também 
possa resultar em ciclos de aprendizagem 
interdisciplinares, velando por que os seus 
resultados contribuam para concretizar os 
objetivos do EIT e do programa Horizonte 
Europa. Para além do apoio financeiro, e 
com base na experiência adquirida, o EIT 
deve garantir uma supervisão estratégica 
às CCI, bem como orientações sobre 
aspetos horizontais e específicos, incluindo 
a criação de sinergias no âmbito do 
Horizonte Europa e com outras iniciativas 
da UE e internacionais. Em especial, o 
EIT deve apoiar as CCI na criação de 
interfaces e na promoção de atividades 
conjuntas com parcerias europeias 
relevantes, missões do Horizonte Europa, 
o CEI e com outras iniciativas e programas 
da União neste domínio.

Or. en
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Alteração 245
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Acompanhará ainda a atribuição do 
rótulo EIT aos programas de educação e 
formação das CCI e explorará um 
mecanismo de garantia de qualidade mais 
eficaz, incluindo o reconhecimento e a 
acreditação do rótulo EIT a nível externo.

Suprimido

Or. en

Alteração 246
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Acompanhará ainda a atribuição do rótulo 
EIT aos programas de educação e 
formação das CCI e explorará um 
mecanismo de garantia de qualidade mais 
eficaz, incluindo o reconhecimento e a 
acreditação do rótulo EIT a nível externo.

Acompanhará e melhorará ainda a 
atribuição do rótulo EIT aos programas de 
educação e formação das CCI e explorará 
um mecanismo de garantia de qualidade 
mais eficaz, incluindo o reconhecimento e 
a acreditação do rótulo EIT a nível externo 
a fim de reforçar a importância do rótulo 
EIT.

Or. en

Alteração 247
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
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Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Acompanhará ainda a atribuição do rótulo 
EIT aos programas de educação e 
formação das CCI e explorará um 
mecanismo de garantia de qualidade mais 
eficaz, incluindo o reconhecimento e a 
acreditação do rótulo EIT a nível externo.

Deve acompanhar ainda a atribuição do 
rótulo EIT aos programas de educação, 
formação, tutoria e requalificação das CCI 
e explorar um mecanismo de garantia de 
qualidade mais eficaz, incluindo o 
reconhecimento e a visibilidade do rótulo 
EIT a nível externo.

Or. en

Alteração 248
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT facilitará a partilha de serviços e 
intercâmbios de experiências e boas 
práticas com as CCI e fomentará a 
colaboração entre elas (atividades 
transversais a várias CCI) em aspetos 
temáticos e horizontais. As atividades 
transversais são mais eficazes quando 
várias CCI incidem em prioridades 
políticas comuns da UE, nos casos em que 
não existam CCI específicas nessas áreas. 
A congregação das diferentes CCI em 
ações conjuntas mutuamente vantajosas 
potencia a criação de sinergias e o EIT irá 
dar um impulso a essas atividades e 
assumir um papel ativo na definição do 
conteúdo e da estrutura das atividades 
transversais. Acompanhará a execução das 
atividades transversais das CCI, bem como 
os resultados alcançados, no intuito de as 
integrar nas estratégias das CCI.

O EIT deve facilitar a criação de serviços 
e mecanismos partilhados, com vista a 
tratar conjuntamente de tarefas 
operacionais específicas que são comuns 
a várias CCI. Deve igualmente facilitar 
intercâmbios de experiências e boas 
práticas com as CCI e fomentar a 
colaboração entre elas (atividades 
transversais a várias CCI) em aspetos 
temáticos e horizontais. A fertilização 
cruzada entre diferentes áreas temáticas é 
cada vez mais importante para a 
criatividade, a inovação e as empresas. As 
atividades transversais são as mais eficazes 
quando várias CCI incidem em prioridades 
políticas comuns da UE e nos casos em que 
não existam CCI específicas nessas áreas. 
A congregação das diferentes CCI em 
ações conjuntas mutuamente vantajosas 
potencia a criação de sinergias. O EIT deve 
dar um impulso a essas atividades e 
assumir um papel ativo na definição do 
conteúdo e da estrutura das atividades 
transversais. Deve acompanhar a execução 
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das atividades transversais das CCI, bem 
como os resultados alcançados, no intuito 
de assegurar a sustentabilidade a longo 
prazo dessas atividades enquanto parte 
integrante das estratégias plurianuais do 
EIT e das CCI.

Or. en

Alteração 249
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT facilitará a partilha de serviços e 
intercâmbios de experiências e boas 
práticas com as CCI e fomentará a 
colaboração entre elas (atividades 
transversais a várias CCI) em aspetos 
temáticos e horizontais. As atividades 
transversais são mais eficazes quando 
várias CCI incidem em prioridades 
políticas comuns da UE, nos casos em que 
não existam CCI específicas nessas áreas. 
A congregação das diferentes CCI em 
ações conjuntas mutuamente vantajosas 
potencia a criação de sinergias e o EIT irá 
dar um impulso a essas atividades e 
assumir um papel ativo na definição do 
conteúdo e da estrutura das atividades 
transversais. Acompanhará a execução das 
atividades transversais das CCI, bem como 
os resultados alcançados, no intuito de as 
integrar nas estratégias das CCI.

O EIT facilitará a criação de instalações 
de serviços partilhados da Comunidade 
EIT, destinadas a dar uma resposta 
conjunta a missões operacionais 
específicas, comuns a todas as CCI. 
Facilitará ainda intercâmbios de 
experiências e boas práticas com as CCI e 
fomentará a colaboração entre elas 
(atividades transversais a várias CCI) em 
aspetos temáticos e horizontais. As 
atividades transversais são mais eficazes 
quando várias CCI incidem em prioridades 
políticas comuns da UE, nos casos em que 
não existam CCI específicas nessas áreas. 
A congregação das diferentes CCI em 
ações conjuntas mutuamente vantajosas 
potencia a criação de sinergias e ciclos de 
aprendizagem interdisciplinar. O EIT irá 
dar um impulso a essas atividades e 
assumir um papel ativo na definição do 
conteúdo e da estrutura das atividades 
transversais. Acompanhará a execução das 
atividades transversais das CCI, bem como 
os resultados alcançados, no intuito de as 
integrar nas estratégias do EIT e das CCI.

Or. en
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Alteração 250
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT reforçará o seu impacto regional 
através de uma maior abertura a potenciais 
parceiros e partes interessadas e de uma 
estratégia regional mais bem articulada das 
CCI, incluindo ligações às estratégias de 
especialização inteligente relevantes.

O EIT deve reforçar o seu impacto 
regional através de uma maior abertura das 
CCI a um vasto leque de potenciais 
parceiros e partes interessadas pan-
europeus, de uma cobertura geográfica 
equilibrada, de um reforço da divulgação 
e exploração dos resultados e de uma 
estratégia regional mais bem articulada das 
CCI. Na seleção de parceiros, projetos ou 
novos centros de colocalização, a 
excelência será o critério de escolha. Em 
caso de igual qualidade, as CCI devem 
dar prioridade às propostas que:
– incluam um número mais elevado de 
regiões e países com um desempenho 
modesto e moderado em matéria de 
inovação, de acordo com o Painel 
Europeu da Inovação e o Painel Regional 
da Inovação,
– envolvam regiões e países que se 
comprometem a contribuir com os FEEI.
Além disso, cada CCI deve ser obrigada a 
elaborar e executar uma estratégia 
plurianual, integrada nos seus planos 
empresariais, que vise reforçar a relação 
com agentes regionais e locais no domínio 
da inovação. Quando aplicável, as CCI 
deverão demonstrar ligações às estratégias 
de especialização inteligente e às 
atividades das plataformas temáticas e das 
iniciativas inter-regionais, incluindo às 
autoridades de gestão dos FEEI. O EIT 
deve acompanhar continuamente a 
execução destas estratégias territoriais, 
incluindo o efeito de alavanca nos FEEI. 
O EIT deve também acompanhar a forma 
como funcionam os centros de 
colocalização e como se integram nos 
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ecossistemas de inovação locais.

Or. en

Justificação

É importante introduzir a utilização do Painel Europeu de Inovação e do Painel Regional de 
Inovação, uma vez que são instrumentos oficiais da UE que permitem definir as regiões e os 
países com desempenho insuficiente em termos de investigação e inovação.

Alteração 251
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT reforçará o seu impacto regional 
através de uma maior abertura a potenciais 
parceiros e partes interessadas e de uma 
estratégia regional mais bem articulada das 
CCI, incluindo ligações às estratégias de 
especialização inteligente relevantes.

O EIT deve reforçar o seu impacto 
regional através de uma maior abertura das 
CCI a um vasto leque de potenciais 
parceiros e partes interessadas pan-
europeus, de uma cobertura geográfica 
equilibrada, de um reforço da divulgação 
e exploração dos resultados e de uma 
estratégia regional mais bem articulada das 
CCI. Cada CCI deve elaborar uma tal 
estratégia regional como parte integrante 
das suas estratégias plurianuais e planos 
empresariais, com vista a reforçar a 
relação com agentes e ecossistemas 
regionais e locais no domínio da 
inovação. Embora a excelência continue 
a ser o principal critério das CCI para a 
seleção de parceiros, projetos e centros de 
colocalização que conferem valor 
acrescentado à CCI, importa prestar 
especial atenção à construção de 
estruturas e ecossistemas de inovação 
sustentáveis em regiões e países com um 
desempenho modesto e moderado em 
termos de inovação, que ainda não 
estejam ativos na comunidade das CCI. 
As CCI devem demonstrar ligações às 
estratégias locais de especialização 
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inteligente e às atividades das plataformas 
temáticas e das iniciativas inter-regionais 
pertinentes, incluindo as autoridades de 
gestão dos FEEI. O EIT irá também 
acompanhar a forma como funcionam os 
centros de colocalização e como se 
integram nos ecossistemas de inovação 
locais.

Or. en

Alteração 252
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT reforçará o seu impacto regional 
através de uma maior abertura a potenciais 
parceiros e partes interessadas e de uma 
estratégia regional mais bem articulada das 
CCI, incluindo ligações às estratégias de 
especialização inteligente relevantes.

O EIT reforçará o seu impacto regional 
através de uma maior abertura a potenciais 
parceiros e partes interessadas e de uma 
estratégia regional mais bem articulada das 
CCI, incluindo ligações às estratégias de 
especialização inteligente relevantes e às 
PME.

Or. en

Alteração 253
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2– parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 
CCI na elaboração das estratégias 

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI deverá tornar-se obrigatório e parte 
integrante das estratégias plurianuais das 
CCI. O EIT deverá assegurar que as 
atividades do MRI sejam utilizadas como 
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plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT dedicado 
à execução das atividades do MRI será de, 
pelo menos, 10 % do financiamento total 
para apoio às CCI, multiplicando assim o 
número de parceiros de CCI das regiões 
visadas. As atividades apoiadas através do 
MRI terão por objetivo:

ponte (i) para estratégias de 
especialização inteligente em matéria de 
investigação e inovação, promovendo 
assim outros investimentos, em especial 
FEEI, e (ii) para a integração de possíveis 
novos parceiros, ampliando assim a 
cobertura geográfica das CCI. O EIT 
deverá continuar a prestar orientação e 
apoio às CCI na elaboração e execução das 
atividades plurianuais do MRI, para que 
apoiem a capacidade de inovação dos 
países e das regiões, incluindo regiões 
ultraperiféricas, cujo desempenho nessa 
área seja modesto e moderado de acordo 
com o Painel Europeu de Inovação e com 
o Painel Regional de Inovação. O 
orçamento do EIT dedicado à execução das 
atividades do MRI deverá representar 
entre 10 % e 15 % do financiamento total 
para apoio às CCI, facilitando assim o 
aumento do número de parceiros de CCI 
das regiões visadas. As atividades apoiadas 
através do MRI devem ter por objetivo:

Or. en

Justificação

É importante introduzir a utilização do Painel Europeu de Inovação e do Painel Regional de 
Inovação, uma vez que são instrumentos oficiais da UE que permitem definir as regiões e os 
países com desempenho insuficiente em termos de investigação e inovação.

Alteração 254
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI deverá tornar-se obrigatório e parte 
integrante das estratégias plurianuais das 
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continuará a prestar orientação e apoio às 
CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT dedicado 
à execução das atividades do MRI será de, 
pelo menos, 10 % do financiamento total 
para apoio às CCI, multiplicando assim o 
número de parceiros de CCI das regiões 
visadas. As atividades apoiadas através do 
MRI terão por objetivo:

CCI. O EIT deverá assegurar que as 
atividades do MRI sejam utilizadas como 
ponte (i) para estratégias de 
especialização inteligente em matéria de 
investigação e inovação, promovendo 
assim outros investimentos, em especial 
FEEI, e (ii) para a integração de possíveis 
novos parceiros, ampliando assim a 
cobertura geográfica das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 
CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países com 
baixo desempenho em matéria de I&I, 
bem como dos países com desempenho 
moderado e modesto no domínio da 
inovação, a fim de promover a sua 
integração nas comunidades das CCI. O 
orçamento do EIT dedicado à execução das 
atividades do MRI será de, pelo menos, 
15 % do financiamento total para apoio às 
CCI, multiplicando assim o número de 
parceiros de CCI das regiões visadas. As 
atividades apoiadas através do MRI terão 
por objetivo:

Or. en

Justificação

O MRI tem de receber financiamento suficiente, uma vez que se aplica a uma área geográfica 
muito ampla que inclui 17 países da UE.

Alteração 255
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
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numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 
CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT dedicado 
à execução das atividades do MRI será de, 
pelo menos, 10 % do financiamento total 
para apoio às CCI, multiplicando assim o 
número de parceiros de CCI das regiões 
visadas. As atividades apoiadas através do 
MRI terão por objetivo:

numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI deverá tornar-se obrigatório e parte 
integrante das estratégias plurianuais das 
CCI. O EIT deverá assegurar que as 
atividades do MRI sejam utilizadas como 
ponte (i) para estratégias de 
especialização inteligente em matéria de 
investigação e inovação, promovendo 
assim outros investimentos, em especial 
FEEI, e (ii) para a integração de possíveis 
novos parceiros, ampliando assim a 
cobertura geográfica das CCI. O EIT 
deverá continuar a prestar orientação e 
apoio às CCI na elaboração e execução das 
atividades plurianuais do MRI, para que 
apoiem a capacidade de inovação dos 
países e das regiões, incluindo regiões 
ultraperiféricas, cujo desempenho nessa 
área seja insuficiente e que tenham uma 
participação limitada nas atividades das 
CCI. O orçamento do EIT dedicado à 
execução das atividades do MRI deve ser 
de, pelo menos, 15 % do financiamento 
total para apoio às CCI, facilitando assim 
o aumento do número de parceiros de CCI 
das regiões visadas. As atividades apoiadas 
através do MRI devem ter por objetivo:

Or. en

Alteração 256
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 
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CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT dedicado 
à execução das atividades do MRI será de, 
pelo menos, 10 % do financiamento total 
para apoio às CCI, multiplicando assim o 
número de parceiros de CCI das regiões 
visadas. As atividades apoiadas através do 
MRI terão por objetivo:

CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões, incluindo regiões ultraperiféricas, 
cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT dedicado 
à execução das atividades do MRI será de, 
pelo menos, 10 % do financiamento total 
para apoio às CCI, multiplicando assim o 
número de parceiros de CCI das regiões 
visadas. As atividades apoiadas através do 
MRI terão por objetivo:

Or. en

Alteração 257
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 
CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT 
dedicado à execução das atividades do 
MRI será de, pelo menos, 10 % do 
financiamento total para apoio às CCI, 
multiplicando assim o número de 
parceiros de CCI das regiões visadas. As 
atividades apoiadas através do MRI terão 

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte obrigatória e 
integrante das estratégias plurianuais das 
CCI. O EIT continuará a prestar orientação 
e apoio às CCI na elaboração das 
estratégias plurianuais do MRI, bem como 
na sua execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente e a promover a sua integração 
e participação nas comunidades das CCI, 
alargando assim a cobertura pan-
europeia do EIT. As atividades apoiadas 
através do MRI terão por objetivo:
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por objetivo:

Or. en

Alteração 258
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 
CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT dedicado 
à execução das atividades do MRI será de, 
pelo menos, 10 % do financiamento total 
para apoio às CCI, multiplicando assim o 
número de parceiros de CCI das regiões 
visadas. As atividades apoiadas através do 
MRI terão por objetivo:

O Mecanismo Regional de Inovação do 
EIT (MRI), dirigido pelo EIT e aplicado 
pelas CCI, tem sido gerido, até à data, 
numa base voluntária. A partir de 2021, o 
MRI tornar-se-á parte integrante da 
estratégia plurianual das CCI. O EIT 
continuará a prestar orientação e apoio às 
CCI na elaboração das estratégias 
plurianuais do MRI, bem como na sua 
execução. As atividades do MRI 
prosseguirão com um apoio renovado à 
capacidade de inovação dos países e das 
regiões cujo desempenho nessa área seja 
insuficiente. O orçamento do EIT dedicado 
à execução das atividades do MRI será de, 
no máximo, 15 % do financiamento total 
para apoio às CCI, multiplicando assim o 
número de parceiros de CCI das regiões 
visadas. As atividades apoiadas através do 
MRI terão por objetivo:

Or. en

Alteração 259
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração
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– melhorar as capacidades de 
inovação do ecossistema local, através de 
ações de reforço das capacidades e de 
interações mais estreitas entre os 
intervenientes locais no domínio da 
inovação (clusters temáticos, redes, 
autoridades regionais, instituições de 
ensino superior, organismos de 
investigação, instituições de educação e 
formação profissionais);

– contribuir para melhorar as 
capacidades de inovação do ecossistema 
local e regional, através de ações de 
reforço das capacidades e de interações 
mais estreitas entre os intervenientes locais 
e regionais no domínio da inovação 
(clusters temáticos, redes, autoridades 
regionais, instituições de ensino superior, 
organismos de investigação, instituições de 
educação e formação profissionais);

Or. en

Alteração 260
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– associar os ecossistemas de 
inovação locais aos ecossistemas de 
inovação pan-europeus, mediante a 
cooperação com as CCI do EIT e os 
respetivos centros de colocalização.

– atrair novos parceiros em CCI do 
EIT, ampliar a cobertura geográfica das 
CCI do EIT, nomeadamente através das 
plataformas de inovação, e associar os 
ecossistemas de inovação locais aos 
ecossistemas de inovação pan-europeus, 
mediante a cooperação com as CCI do EIT 
e os respetivos centros de colocalização.

Or. en

Alteração 261
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– associar os ecossistemas de 
inovação locais aos ecossistemas de 

– associar os ecossistemas de 
inovação locais aos ecossistemas de 
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inovação pan-europeus, mediante a 
cooperação com as CCI do EIT e os 
respetivos centros de colocalização.

inovação pan-europeus, mediante a atração 
de novos parceiros, da ampliação da 
cobertura geográfica e da cooperação com 
as CCI do EIT e os respetivos centros de 
colocalização.

Or. en

Alteração 262
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– mobilizar financiamento privado e 
público adicional;

Or. en

Alteração 263
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a fim de assegurar uma 
integração mais profunda das CCI nos 
ecossistemas de inovação locais, cada CCI 
terá de elaborar e aplicar uma estratégia 
destinada a reforçar a relação com os 
agentes regionais e locais no domínio da 
inovação, cuja aplicação será ativamente 
acompanhada pelo EIT. Uma abordagem 
de inovação de base local deve ser 
integrada na estratégia plurianual e no 
plano empresarial das CCI e assentar nos 
seus centros de colocalização (e no MRI), 

Suprimido
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potenciando, assim, o seu papel de ponto 
de acesso às CCI e interagindo com os 
parceiros colocalizados. As CCI devem 
demonstrar ligações às estratégias locais 
de especialização inteligente e às 
atividades das plataformas temáticas e das 
iniciativas inter-regionais pertinentes, 
incluindo as autoridades de gestão dos 
FEEI. O EIT irá também acompanhar a 
forma como funcionam os centros de 
colocalização e como se integram nos 
ecossistemas de inovação locais.

Or. en

Justificação

Por razões de simplificação do texto, este parágrafo é integrado no primeiro parágrafo do 
ponto 2.

Alteração 264
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a fim de assegurar uma 
integração mais profunda das CCI nos 
ecossistemas de inovação locais, cada CCI 
terá de elaborar e aplicar uma estratégia 
destinada a reforçar a relação com os 
agentes regionais e locais no domínio da 
inovação, cuja aplicação será ativamente 
acompanhada pelo EIT. Uma abordagem 
de inovação de base local deve ser 
integrada na estratégia plurianual e no 
plano empresarial das CCI e assentar nos 
seus centros de colocalização (e no MRI), 
potenciando, assim, o seu papel de ponto 
de acesso às CCI e interagindo com os 
parceiros colocalizados. As CCI devem 
demonstrar ligações às estratégias locais de 
especialização inteligente e às atividades 
das plataformas temáticas e das iniciativas 

O EIT deve reforçar o seu impacto 
regional através de uma maior abertura 
das CCI a um vasto leque de potenciais 
parceiros e partes interessadas pan-
europeus, de uma cobertura geográfica 
equilibrada, de um reforço da divulgação 
e exploração dos resultados e de uma 
estratégia regional mais bem articulada 
das CCI. Na seleção de projetos e 
parceiros, e sempre que seja estritamente 
necessário separar propostas de igual 
qualidade, após uma avaliação baseada 
no critério da excelência, as CCI devem 
dar prioridade às propostas que:
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inter-regionais pertinentes, incluindo as 
autoridades de gestão dos FEEI. O EIT irá 
também acompanhar a forma como 
funcionam os centros de colocalização e 
como se integram nos ecossistemas de 
inovação locais.

– incluam um número mais elevado de 
regiões ou países com um baixo 
desempenho em matéria de I&I de acordo 
com o Painel Europeu da Inovação, o 
Painel Regional da Inovação e os países 
do eixo «Alargamento», conforme 
estabelecido no Horizonte Europa,
– incluam um número mais elevado de 
regiões ou países que ainda não 
participam na comunidade de CCI;
– envolvam regiões e países que se 
comprometem a contribuir com os FEEI.
As CCI devem aprofundar a sua 
integração nos ecossistemas de inovação 
locais, nomeadamente através das 
plataformas de inovação, que devem 
servir de ponto de entrada para a 
interação com os intervenientes locais e 
os agentes do triângulo do conhecimento. 
As plataformas de inovação podem ajudar 
a criar sinergias, a internacionalizar as 
redes locais, a identificar oportunidades 
de financiamento e de projetos, a prestar 
aconselhamento às autoridades públicas 
sobre as complementaridades e a apoiar 
os beneficiários. As plataformas de 
inovação também podem evoluir para 
centros de colocalização regionais.
Além disso, cada CCI deve ser obrigada a 
elaborar e aplicar uma estratégia 
plurianual, integrada nos seus planos 
empresariais, destinada a reforçar a 
relação com os agentes regionais e locais 
no domínio da inovação. Quando 
aplicável, as CCI devem demonstrar 
ligações às estratégias de especialização 
inteligente e às atividades das plataformas 
temáticas e das iniciativas inter-regionais, 
incluindo com as autoridades de gestão dos 
FEEI. O EIT deve acompanhar 
continuamente a execução destas 
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estratégias territoriais, incluindo o efeito 
de alavanca nos FEEI. O EIT deve 
também acompanhar a forma como 
funcionam os centros de colocalização e 
como se integram nos ecossistemas de 
inovação locais.

Or. en

Alteração 265
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A seleção e o lançamento de novas CCI estão adiados até à avaliação do período de crise.

Alteração 266
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de contribuir para dar resposta a 
novos desafios globais emergentes, o EIT 
lançará novas CCI em domínios 
prioritários selecionados com base em 
critérios que avaliem, entre outros aspetos, 
a sua relevância para as prioridades 
políticas do Horizonte Europa e o seu 
potencial e valor acrescentado através do 
modelo EIT. O lançamento de novas CCI 

A fim de contribuir para dar resposta a 
novos desafios globais emergentes, o EIT 
lançará convites abertos e transparentes 
para a criação de novas CCI em áreas 
temáticas de importância estratégica 
selecionadas com base em critérios que 
avaliem, entre outros aspetos, o valor 
acrescentado para a abordagem dos 
desafios societais e para as prioridades 
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terá em conta o planeamento estratégico do 
programa Horizonte Europa e o orçamento 
atribuído ao EIT para o período 2021-2027. 
Os critérios de seleção relevantes para as 
parcerias europeias definidos no anexo III 
do [Regulamento Horizonte Europa] serão 
incluídos no convite à apresentação de 
propostas e analisados durante a avaliação.

políticas da UE, nomeadamente a redução 
das emissões líquidas de GEE para zero 
até 2040, o mais tardar, e a realização dos 
ODS, e o seu potencial e valor 
acrescentado através do modelo EIT. O 
lançamento de novas CCI deve ter em 
conta o planeamento estratégico do 
programa Horizonte Europa e o orçamento 
atribuído ao EIT para o período 2021-2027. 
Os critérios de seleção relevantes para as 
parcerias europeias definidos no anexo III 
do [Regulamento Horizonte Europa] e no 
artigo 9.º do Regulamento EIT devem ser 
incluídos no convite à apresentação de 
propostas e analisados durante a avaliação.

Or. en

Alteração 267
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Com base na análise de uma proposta do 
Conselho Diretivo do EIT, propõe-se que 
seja lançada, em 2022, uma primeira CCI 
no domínio das indústrias culturais e 
criativas com um convite à apresentação 
de propostas a publicar em 2021. Este 
domínio prioritário apresenta a maior 
complementaridade com as oito CCI já 
lançadas pelo EIT, bem como com os 
potenciais domínios prioritários para 
outras parcerias europeias a lançar no 
âmbito do programa Horizonte Europa. 
As indústrias culturais e criativas são um 
setor com elevado potencial de 
crescimento, muitas iniciativas no terreno 
e uma forte adesão por parte dos 
cidadãos. Estão fortemente enraizadas 
nos respetivos ecossistemas locais e 
regionais. No entanto, estas indústrias 

Com base na análise de uma proposta do 
Conselho Diretivo do EIT, propõe-se que 
seja lançada, em 2022, uma primeira CCI 
no domínio dos setores culturais e criativos 
com um convite à apresentação de 
propostas a publicar em 2021 e uma 
segunda CCI no domínio da água e 
setores e ecossistemas marinhos e 
marítimos, identificada como uma área 
prioritária pelo Conselho Diretivo do EIT, 
a lançar em 2025, com um convite à 
apresentação de propostas a publicar em 
2024.
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continuam a ser um setor muito 
fragmentado e os inovadores e criadores 
de empresas carecem das competências 
empresariais e de inovação necessárias. 
Estes estrangulamentos seriam resolvidos 
de forma mais eficaz por uma CCI, graças 
à sua ação de integração do triângulo do 
conhecimento, à perspetiva de longo 
prazo e à abordagem de base local. A 
ficha de informação que resume os 
desafios das indústrias culturais e 
criativas e o impacto previsto da futura 
CCI consta do anexo 1-B do presente 
PEI.

Or. en

Alteração 268
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Com base na análise de uma proposta do 
Conselho Diretivo do EIT, propõe-se que 
seja lançada, em 2022, uma primeira CCI 
no domínio das indústrias culturais e 
criativas com um convite à apresentação 
de propostas a publicar em 2021. Este 
domínio prioritário apresenta a maior 
complementaridade com as oito CCI já 
lançadas pelo EIT, bem como com os 
potenciais domínios prioritários para outras 
parcerias europeias a lançar no âmbito do 
programa Horizonte Europa. As indústrias 
culturais e criativas são um setor com 
elevado potencial de crescimento, muitas 
iniciativas no terreno e uma forte adesão 
por parte dos cidadãos. Estão fortemente 
enraizadas nos respetivos ecossistemas 
locais e regionais. No entanto, estas 
indústrias continuam a ser um setor muito 
fragmentado e os inovadores e criadores de 

Com base na análise de uma proposta de 
potenciais áreas temáticas e desafios 
societais futuros recebida do Conselho 
Diretivo do EIT, propõe-se que seja 
lançada, em 2024, uma primeira CCI no 
domínio dos setores culturais e criativos 
com um convite à apresentação de 
propostas a publicar em 2023. Este 
domínio prioritário apresenta a maior 
complementaridade com as oito CCI já 
lançadas pelo EIT, bem como com os 
potenciais domínios prioritários para outras 
parcerias europeias a lançar no âmbito do 
programa Horizonte Europa. Os setores 
culturais e criativos são um setor com 
elevado potencial de crescimento, muitas 
iniciativas no terreno e uma forte adesão 
por parte dos cidadãos. Estão fortemente 
enraizados nos respetivos ecossistemas 
locais e regionais. São, por natureza, um 
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empresas carecem das competências 
empresariais e de inovação necessárias. 
Estes estrangulamentos seriam resolvidos 
de forma mais eficaz por uma CCI, graças 
à sua ação de integração do triângulo do 
conhecimento, à perspetiva de longo prazo 
e à abordagem de base local. A ficha de 
informação que resume os desafios das 
indústrias culturais e criativas e o impacto 
previsto da futura CCI consta do anexo 1-B 
do presente PEI.

setor fragmentado e os inovadores ou 
criadores de empresas têm de melhorar as 
suas competências empresariais e de 
inovação. Estes estrangulamentos seriam 
resolvidos de forma mais eficaz por uma 
CCI, graças à sua ação de integração do 
triângulo do conhecimento, à perspetiva de 
longo prazo e à abordagem de base local. A 
ficha de informação que resume os 
desafios dos setores culturais e criativos e 
o impacto previsto da futura CCI consta do 
anexo 1-B do presente PEI.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que os impactos a médio prazo da crise da COVID nas CCI existentes ainda 
não são conhecidos, o lançamento da primeira nova CCI deverá ser adiado para 2024, a fim 
de permitir uma melhor visão geral dos meios financeiros restantes e das necessidades 
futuras. A alteração de «indústrias culturais e criativas» para «setores culturais e criativos» 
deve ser aplicada em todo o texto.

Alteração 269
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O domínio prioritário dos setores 
culturais e criativos apresenta a maior 
complementaridade com as oito CCI já 
lançadas pelo EIT, bem como com os 
potenciais domínios prioritários para 
outras parcerias europeias a lançar no 
âmbito do programa Horizonte Europa. 
Os setores culturais e criativos são 
domínios com elevado potencial de 
crescimento, muitas iniciativas no terreno 
e uma forte adesão por parte dos 
cidadãos. Estão fortemente enraizados 
nos respetivos ecossistemas locais e 
regionais. No entanto, continuam a ser 
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um setor muito fragmentado e os 
inovadores e criadores de empresas 
carecem das competências empresariais e 
de inovação necessárias. Os 
estrangulamentos que ocorrem seriam 
resolvidos de forma mais eficaz por uma 
CCI, graças à sua ação de integração do 
triângulo do conhecimento, à perspetiva 
de longo prazo e à abordagem de base 
local. A ficha de informação que resume 
os desafios dos setores culturais e 
criativos e o impacto previsto da futura 
CCI consta do anexo 1-B do presente 
PEI.

Or. en

Alteração 270
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O domínio prioritário da água e setores e 
ecossistemas marinhos e marítimos 
abrange um amplo conjunto de setores 
económicos tradicionais e emergentes, 
que estão intrinsecamente ligados a um 
capital natural ambiental sob pressão. 
Este domínio desempenhará um papel 
fundamental na concretização de uma 
União com impacto neutro no clima, 
sustentável e competitiva até 2050, uma 
vez que as novas tecnologias e a 
necessidade de descarbonizar a economia 
estão a aumentar o uso e a exploração de 
recursos marinhos e aquáticos. Os mares, 
os oceanos e as águas interiores têm um 
papel central nos processos climáticos, na 
saúde e bem-estar dos seres humanos, na 
disponibilidade de alimentos, na 
preservação da biodiversidade, nos 
serviços ecossistémicos críticos, nas 
energias renováveis e noutros recursos. 
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Os tratamentos de águas residuais 
reduzirão a quantidade de energia 
utilizada e as bactérias patogénicas 
durante a desidratação das lamas de 
depuração e aumentarão, em geral, a 
eficiência e a qualidade das estações. Este 
domínio prioritário complementa as oito 
CCI existentes. A ficha de informação que 
resume os desafios no domínio da água e 
o impacto previsto da futura CCI consta 
do anexo 1-B (novo) da presente decisão.

Or. en

Alteração 271
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Com base no orçamento proposto para o 
EIT, poderá ser lançada, em 2025, uma 
segunda nova CCI com um convite a 
publicar em 2024, após uma alteração do 
anexo 1-A para acrescentar novos 
domínios prioritários. Estes serão 
selecionados à luz das propostas do 
Conselho Diretivo do EIT. Estas propostas 
terão em conta os domínios prioritários a 
identificar no Plano Estratégico de 
Investigação e Inovação do programa 
Horizonte Europa e os critérios 
estabelecidos para a seleção de parcerias 
europeias, em especial a abertura, a 
transparência, o valor acrescentado à escala 
da UE, a coerência e as sinergias geradas. 
Os critérios de seleção de novas CCI serão 
alinhados com os do Horizonte Europa. 
Favorecerão igualmente a realização das 
prioridades políticas da UE, tais como as 
missões e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Poderão ser 
selecionadas novas CCI caso sejam 

Caso sejam disponibilizadas verbas 
adicionais no orçamento do EIT, poderão 
ser selecionadas outras CCI, tendo em 
conta os domínios prioritários da proposta 
do Conselho Diretivo do EIT a identificar 
no Plano Estratégico de Investigação e 
Inovação do programa Horizonte Europa e 
os critérios estabelecidos para a seleção de 
parcerias europeias, em especial a abertura, 
a transparência, o valor acrescentado à 
escala da UE, a coerência e as sinergias 
geradas. Os critérios de seleção de novas 
CCI serão alinhados com os do Horizonte 
Europa. Favorecerão igualmente a 
realização das prioridades políticas da UE, 
tais como as missões e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.
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disponibilizadas verbas adicionais no 
orçamento do EIT.

Or. en

Alteração 272
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Com base no orçamento proposto para o 
EIT, poderá ser lançada, em 2025, uma 
segunda nova CCI com um convite a 
publicar em 2024, após uma alteração do 
anexo 1-A para acrescentar novos 
domínios prioritários. Estes serão 
selecionados à luz das propostas do 
Conselho Diretivo do EIT. Estas propostas 
terão em conta os domínios prioritários a 
identificar no Plano Estratégico de 
Investigação e Inovação do programa 
Horizonte Europa e os critérios 
estabelecidos para a seleção de parcerias 
europeias, em especial a abertura, a 
transparência, o valor acrescentado à escala 
da UE, a coerência e as sinergias geradas. 
Os critérios de seleção de novas CCI serão 
alinhados com os do Horizonte Europa. 
Favorecerão igualmente a realização das 
prioridades políticas da UE, tais como as 
missões e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Poderão ser 
selecionadas novas CCI caso sejam 
disponibilizadas verbas adicionais no 
orçamento do EIT.

Com base na avaliação intercalar do 
orçamento do EIT, das CCI e 
remanescente, poderá ser lançada, em 
2026, uma segunda nova CCI com um 
convite a publicar em 2025, após uma 
alteração do anexo 1-A para acrescentar 
novos domínios prioritários. Estes serão 
selecionados à luz das propostas do 
Conselho Diretivo do EIT. Estas propostas 
terão em conta os domínios prioritários a 
identificar no Plano Estratégico de 
Investigação e Inovação do programa 
Horizonte Europa e os critérios 
estabelecidos para a seleção de parcerias 
europeias, em especial a abertura, a 
transparência, o valor acrescentado à escala 
da UE, a coerência e as sinergias geradas. 
Os critérios de seleção de novas CCI serão 
alinhados com os do Horizonte Europa e 
terão por base o artigo 9.º do 
Regulamento EIT. Favorecerão 
igualmente a realização das prioridades 
políticas da UE, tais como as missões e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, o Pacto Ecológico Europeu e 
a redução das emissões líquidas de GEE 
para zero. Poderão ser selecionadas novas 
CCI, contanto que sejam disponibilizadas 
verbas adicionais no orçamento do EIT.

Or. en
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Alteração 273
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.1 – ponto 3 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Com base no orçamento proposto para o 
EIT, poderá ser lançada, em 2025, uma 
segunda nova CCI com um convite a 
publicar em 2024, após uma alteração do 
anexo 1-A para acrescentar novos 
domínios prioritários. Estes serão 
selecionados à luz das propostas do 
Conselho Diretivo do EIT. Estas propostas 
terão em conta os domínios prioritários a 
identificar no Plano Estratégico de 
Investigação e Inovação do programa 
Horizonte Europa e os critérios 
estabelecidos para a seleção de parcerias 
europeias, em especial a abertura, a 
transparência, o valor acrescentado à escala 
da UE, a coerência e as sinergias geradas. 
Os critérios de seleção de novas CCI serão 
alinhados com os do Horizonte Europa. 
Favorecerão igualmente a realização das 
prioridades políticas da UE, tais como as 
missões e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Poderão ser 
selecionadas novas CCI caso sejam 
disponibilizadas verbas adicionais no 
orçamento do EIT.

Com base no orçamento proposto para o 
EIT, poderá ser lançada, em 2026, uma 
segunda nova CCI com um convite a 
publicar em 2025. Para tal, a Comissão 
deverá, até 2023, avaliar a pertinência de 
possíveis domínios prioritários e 
apresentar uma proposta de alteração do 
anexo 1-A e do anexo 1-B, tendo em conta 
o contributo do Conselho Diretivo do EIT 
e o processo de planeamento estratégico 
do Horizonte Europa. Esta proposta terá 
em conta os domínios prioritários a 
identificar no Plano Estratégico de 
Investigação e Inovação do programa 
Horizonte Europa e os critérios 
estabelecidos para a seleção de parcerias 
europeias, em especial a abertura, a 
transparência, o valor acrescentado à escala 
da UE, a coerência e as sinergias geradas. 
Os critérios de seleção de novas CCI serão 
alinhados com os do Horizonte Europa. 
Favorecerão igualmente a realização das 
prioridades políticas da UE, tais como as 
missões e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Poderão ser 
selecionadas novas CCI caso sejam 
disponibilizadas verbas adicionais no 
orçamento do EIT.

Or. en

Justificação

O domínio prioritário de uma segunda CCI futura não deve ser predeterminado já, mas sim 
decidido posteriormente, nomeadamente à luz das consequências da crise da COVID-19.
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Alteração 274
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 275
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Através do modelo de integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT 
contribuiu para colmatar o fosso persistente 
entre o ensino superior, a investigação e a 
inovação. O EIT é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento de 
capital humano graças à tónica especial 
que coloca na educação para o 
empreendedorismo. No entanto, o impacto 
do EIT permanece limitado aos parceiros 
das CCI.

O EIT concebe e lança, em cooperação 
com a Comissão, uma fase piloto de apoio 
ao desenvolvimento da capacidade de 
inovação no ensino superior, que será 
implementada através das CCI, com início 
em 2021. Através do modelo de integração 
do triângulo do conhecimento, o EIT 
contribuiu para colmatar o fosso persistente 
entre o ensino superior, a investigação e a 
inovação. O EIT e as CCI são um 
instrumento fundamental para o 
desenvolvimento de capital humano graças 
à tónica especial que colocam na educação 
para o empreendedorismo. No entanto, o 
impacto do EIT não deve ser limitado aos 
parceiros das CCI.

Or. en

Alteração 276
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE



PE650.625v01-00 104/179 AM\1204114PT.docx

PT

Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Através do modelo de integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT 
contribuiu para colmatar o fosso persistente 
entre o ensino superior, a investigação e a 
inovação. O EIT é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento de 
capital humano graças à tónica especial 
que coloca na educação para o 
empreendedorismo. No entanto, o impacto 
do EIT permanece limitado aos parceiros 
das CCI.

Através do modelo de integração do 
triângulo do conhecimento, o EIT 
contribuiu para colmatar o fosso persistente 
entre o ensino superior, a investigação e a 
inovação. O EIT e as CCI são um 
instrumento fundamental para o 
desenvolvimento de capital humano graças 
à tónica especial que colocam na inovação 
e na educação para o empreendedorismo. 
No entanto, o impacto do EIT permanece 
limitado aos parceiros das CCI, razão pela 
qual deve ser aumentado.

Or. en

Alteração 277
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para que possam ser motores de inovação a 
um nível mais amplo, as instituições de 
ensino superior da Europa têm de ser 
inovadoras e empreendedoras na sua 
abordagem da educação, investigação e 
colaboração com as empresas e com o 
ecossistema mais vasto de inovação local, 
designadamente a sociedade civil.

Para que possam ser motores de inovação a 
um nível mais amplo, as instituições de 
ensino superior da Europa têm de ser 
inovadoras e empreendedoras na sua 
abordagem da educação, investigação e 
colaboração com as empresas e com o 
ecossistema mais vasto de inovação local e 
regional, designadamente a sociedade 
civil, as instituições públicas e 
organizações do terceiro setor, bem como 
outras partes interessadas, votando 
particular atenção à igualdade de género 
e à inclusão de pessoas com passado de 
migração e com deficiência.



AM\1204114PT.docx 105/179 PE650.625v01-00

PT

O EIT deve conceber e lançar, em 
cooperação com a Comissão e com base 
no contributo das CCI existentes, um 
projeto-piloto de apoio ao 
desenvolvimento da capacidade de 
inovação e de empreendedorismo no 
ensino superior, que será implementado 
através das CCI.

Or. en

Alteração 278
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As atividades serão executadas pelo EIT 
através das CCI de forma aberta e 
focalizada, com o objetivo de aumentar a 
capacidade de inovação no ensino superior 
e, deste modo, integrar um número mais 
vasto de instituições de ensino superior em 
cadeias de valor e ecossistemas de 
inovação. Estas atividades completarão a 
intervenção do EIT em matéria de 
educação como parte central das atividades 
das CCI no âmbito do triângulo do 
conhecimento, tornando-as mais abertas e 
acessíveis a outras entidades que não os 
parceiros das CCI. O impacto do EIT 
deverá exceder o âmbito das CCI e 
contribuir para a sua missão fundamental 
de promover o crescimento económico 
sustentável e a competitividade, reforçando 
a capacidade de inovação dos Estados-
Membros, em consonância com os 
objetivos do programa Horizonte Europa 
de promover competências de 
empreendedorismo e inovação numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida, incluindo o reforço das capacidades 
das instituições de ensino superior em 

As atividades devem ser executadas pelo 
EIT através das CCI de forma aberta, 
transparente e focalizada, com o objetivo 
de aumentar a capacidade de inovação e de 
empreendedorismo no ensino superior, 
visando sobretudo as instituições de ensino 
superior que não sejam parceiras de CCI 
em cadeias de valor e ecossistemas de 
inovação. Estas atividades devem 
completar a intervenção do EIT em 
matéria de educação como parte central das 
atividades das CCI no âmbito do triângulo 
do conhecimento, tornando-as mais abertas 
e acessíveis a outras entidades que não os 
parceiros das CCI. O projeto-piloto deve 
abordar, nomeadamente: o intercâmbio e 
a aplicação de boas práticas na 
integração do triângulo do conhecimento 
(incluindo a aprendizagem 
organizacional, o acompanhamento e a 
tutoria); o desenvolvimento de planos de 
ação para dar resposta às necessidades 
identificadas em domínios como a gestão 
da inovação, a criação e o 
desenvolvimento de start-ups, a 
sustentabilidade e a neutralidade 
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toda a Europa. climática desde a conceção, a 
transferência de tecnologia, incluindo a 
gestão dos direitos de propriedade 
intelectual, a gestão das pessoas e da 
organização, incluindo a eliminação das 
disparidades de género e a integração das 
abordagens de género na inovação, bem 
como a colaboração com as partes 
interessadas (locais) e a sociedade civil; e 
a execução de planos de ação para o 
desenvolvimento de capacidades de 
inovação e o respetivo seguimento. Estas 
atividades devem envolver também outros 
intervenientes do triângulo do 
conhecimento (por exemplo, organizações 
de ensino e formação profissionais, 
organismos de investigação e tecnologia, 
PME e start-ups). O EIT deve oferecer 
orientação específica, conhecimentos 
especializados e acompanhamento às 
instituições do ensino superior 
participantes, promovendo uma maior 
colaboração entre CCI no âmbito desta 
iniciativa.
As CCI devem integrar as suas atividades 
de reforço das capacidades de inovação e 
empreendedorismo das instituições de 
ensino superior na estratégia plurianual e 
dar conta dessas atividades ao EIT.
O impacto do EIT deverá exceder o âmbito 
das CCI e contribuir para a sua missão 
fundamental de fazer face aos desafios 
societais, promover o desenvolvimento 
económico sustentável e a competitividade, 
reforçando a capacidade de inovação dos 
Estados-Membros, em consonância com os 
objetivos do programa Horizonte Europa 
de promover competências de 
empreendedorismo e inovação numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida, tendo sempre em conta a dimensão 
de género e os aspetos da neutralidade 
climática.

Or. en
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Alteração 279
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As atividades serão executadas pelo EIT 
através das CCI de forma aberta e 
focalizada, com o objetivo de aumentar a 
capacidade de inovação no ensino superior 
e, deste modo, integrar um número mais 
vasto de instituições de ensino superior em 
cadeias de valor e ecossistemas de 
inovação. Estas atividades completarão a 
intervenção do EIT em matéria de 
educação como parte central das 
atividades das CCI no âmbito do triângulo 
do conhecimento, tornando-as mais abertas 
e acessíveis a outras entidades que não os 
parceiros das CCI. O impacto do EIT 
deverá exceder o âmbito das CCI e 
contribuir para a sua missão fundamental 
de promover o crescimento económico 
sustentável e a competitividade, reforçando 
a capacidade de inovação dos Estados-
Membros, em consonância com os 
objetivos do programa Horizonte Europa 
de promover competências de 
empreendedorismo e inovação numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida, incluindo o reforço das capacidades 
das instituições de ensino superior em 
toda a Europa.

As atividades devem ser executadas pelo 
EIT através das CCI, em colaboração com 
as partes interessadas locais e a sociedade 
civil, de forma aberta, transparente e 
focalizada, com o objetivo de aumentar a 
capacidade de inovação no ensino superior 
e, deste modo, integrar um número mais 
vasto de instituições de ensino superior em 
cadeias de valor e ecossistemas de 
inovação em toda a União. Estas 
atividades terão de aprofundar a 
integração da educação no triângulo do 
conhecimento de cada CCI, tornando-as 
mais abertas e acessíveis a outras entidades 
que não os parceiros das CCI. As CCI 
devem integrar as suas atividades de 
reforço das capacidades de inovação das 
instituições de ensino superior na 
estratégia plurianual e dar conta dessas 
atividades ao EIT. O EIT deve assegurar 
que as atividades excedam o âmbito das 
CCI e contribuam para a sua missão 
fundamental de promover o crescimento 
económico sustentável e a competitividade 
da Europa, reforçando a capacidade de 
inovação dos Estados-Membros, em 
consonância com os objetivos do programa 
Horizonte Europa de promover 
competências de empreendedorismo e 
inovação numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida, tendo 
sempre presente a dimensão de género.

Or. en

Justificação

O EIT deve manter um papel de orientação em relação às CCI, nomeadamente garantindo 
que as atividades são aplicadas de forma coerente pelas diferentes CCI.
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Alteração 280
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As atividades serão executadas pelo EIT 
através das CCI de forma aberta e 
focalizada, com o objetivo de aumentar a 
capacidade de inovação no ensino superior 
e, deste modo, integrar um número mais 
vasto de instituições de ensino superior em 
cadeias de valor e ecossistemas de 
inovação. Estas atividades completarão a 
intervenção do EIT em matéria de 
educação como parte central das atividades 
das CCI no âmbito do triângulo do 
conhecimento, tornando-as mais abertas e 
acessíveis a outras entidades que não os 
parceiros das CCI. O impacto do EIT 
deverá exceder o âmbito das CCI e 
contribuir para a sua missão fundamental 
de promover o crescimento económico 
sustentável e a competitividade, reforçando 
a capacidade de inovação dos Estados-
Membros, em consonância com os 
objetivos do programa Horizonte Europa 
de promover competências de 
empreendedorismo e inovação numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida, incluindo o reforço das capacidades 
das instituições de ensino superior em 
toda a Europa.

As atividades devem ser executadas pelo 
EIT através das CCI de forma aberta e 
transparente, com o objetivo de aumentar 
a capacidade de inovação nas instituições 
do ensino superior de toda a Europa e, 
deste modo, integrar um número mais 
vasto de instituições de ensino superior em 
cadeias de valor e ecossistemas de 
inovação. Estas atividades completarão a 
intervenção do EIT em matéria de 
educação como parte central das atividades 
das CCI no âmbito do triângulo do 
conhecimento, tornando-as mais abertas e 
acessíveis a outras entidades que não os 
parceiros das CCI. O impacto do EIT 
deverá exceder o âmbito das CCI e 
contribuir para a sua missão fundamental 
de promover o crescimento económico 
sustentável e a competitividade, reforçando 
a capacidade de inovação dos Estados-
Membros, em consonância com os 
objetivos do programa Horizonte Europa 
de promover competências de 
empreendedorismo e inovação numa 
perspetiva de aprendizagem ao longo da 
vida, tendo em conta a dimensão de 
género.

Or. en

Alteração 281
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

O apoio do EIT assentará em iniciativas 
políticas como os quadros HEInnovate24 e 
RIIA25, que demonstraram o seu valor em 
várias instituições de ensino superior e 
Estados-Membros em toda a UE. O EIT irá 
conceber as atividades de apoio em estreita 
colaboração com a Comissão, assegurando 
a coerência e a complementaridade com 
atividades pertinentes no âmbito do 
Horizonte Europa, do Erasmus e de outros 
programas. Os aspetos específicos do 
processo inerente ao mecanismo de 
execução serão desenvolvidos e 
aperfeiçoados nos primeiros três anos e 
serão objeto de acompanhamento e 
avaliação durante a fase piloto, antes de 
serem novamente alargados.

O apoio do EIT assentará em iniciativas 
políticas como os quadros HEInnovate24 e 
RIIA25, que demonstraram o seu valor em 
várias instituições de ensino superior e 
Estados-Membros em toda a UE. O EIT irá 
conceber as atividades de apoio em estreita 
colaboração com a Comissão e com base 
no contributo das CCI, assegurando a 
plena coerência e a complementaridade 
com atividades pertinentes no âmbito do 
Horizonte Europa, do Erasmus e de outros 
programas. Os aspetos específicos do 
processo inerente ao mecanismo de 
execução serão desenvolvidos e 
aperfeiçoados nos primeiros três anos do 
projeto-piloto e serão objeto de 
acompanhamento. Com base nos 
resultados de uma avaliação realizada por 
peritos independentes externos, o 
Conselho Diretivo decidirá quanto à 
eventual continuação, alargamento ou 
descontinuação do projeto-piloto.

_________________ _________________
24 O HEInnovate é um quadro político 
desenvolvido pela Comissão Europeia e 
pela OCDE. Proporciona às instituições de 
ensino superior uma metodologia para 
identificar áreas de capacidade de inovação 
a desenvolver no futuro e elaborar 
estratégias e ações adequadas para alcançar 
o impacto desejado. O HEInnovate assenta 
se em sólidas provas metodológicas com 
oito áreas de desenvolvimento de 
capacidades: Liderança e governação; 
Transformação digital; Capacidade 
organizacional; Ensino e aprendizagem em 
matéria de empreendedorismo; Preparar e 
apoiar os empreendedores; Troca de 
conhecimentos; Internacionalização; e 
Medição do impacto. A OCDE publicou 
uma série de relatórios por país com base 
no instrumento HEInnovate, ver OECD 
Skills Studies series, em https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

24 O HEInnovate é um quadro político 
desenvolvido pela Comissão Europeia e 
pela OCDE. Proporciona às instituições de 
ensino superior uma metodologia para 
identificar áreas de capacidade de inovação 
a desenvolver no futuro e elaborar 
estratégias e ações adequadas para alcançar 
o impacto desejado. O HEInnovate assenta 
se em sólidas provas metodológicas com 
oito áreas de desenvolvimento de 
capacidades: Liderança e governação; 
Transformação digital; Capacidade 
organizacional; Ensino e aprendizagem em 
matéria de empreendedorismo; Preparar e 
apoiar os empreendedores; Troca de 
conhecimentos; Internacionalização; e 
Medição do impacto. A OCDE publicou 
uma série de relatórios por país com base 
no instrumento HEInnovate, ver OECD 
Skills Studies series, em https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

25 O quadro de avaliação de impacto da 25 O quadro de avaliação de impacto da 
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inovação regional (RIIA) foi desenvolvido 
pela Comissão Europeia como um primeiro 
passo para orientar as avaliações do 
impacto das universidades em termos de 
inovação, através da elaboração de estudos 
de casos baseados em métricas. A 
avaliação do impacto em termos de 
inovação, por exemplo, através do quadro 
RIIA, poderá estar associada a 
instrumentos de financiamento baseados no 
desempenho nesta área a nível regional, 
nacional ou da UE.

inovação regional (RIIA) foi desenvolvido 
pela Comissão Europeia como um primeiro 
passo para orientar as avaliações do 
impacto das universidades em termos de 
inovação, através da elaboração de estudos 
de casos baseados em métricas. A 
avaliação do impacto em termos de 
inovação, por exemplo, através do quadro 
RIIA, poderá estar associada a 
instrumentos de financiamento baseados no 
desempenho nesta área a nível regional, 
nacional ou da UE.

Or. en

Alteração 282
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O apoio do EIT assentará em iniciativas 
políticas como os quadros HEInnovate24 e 
RIIA25, que demonstraram o seu valor em 
várias instituições de ensino superior e 
Estados-Membros em toda a UE. O EIT irá 
conceber as atividades de apoio em estreita 
colaboração com a Comissão, assegurando 
a coerência e a complementaridade com 
atividades pertinentes no âmbito do 
Horizonte Europa, do Erasmus e de outros 
programas. Os aspetos específicos do 
processo inerente ao mecanismo de 
execução serão desenvolvidos e 
aperfeiçoados nos primeiros três anos e 
serão objeto de acompanhamento e 
avaliação durante a fase piloto, antes de 
serem novamente alargados.

(Não se aplica à versão portuguesa.)  

_________________
24 O HEInnovate é um quadro político 
desenvolvido pela Comissão Europeia e 
pela OCDE. Proporciona às instituições de 
ensino superior uma metodologia para 
identificar áreas de capacidade de inovação 
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a desenvolver no futuro e elaborar 
estratégias e ações adequadas para alcançar 
o impacto desejado. O HEInnovate assenta 
se em sólidas provas metodológicas com 
oito áreas de desenvolvimento de 
capacidades: Liderança e governação; 
Transformação digital; Capacidade 
organizacional; Ensino e aprendizagem em 
matéria de empreendedorismo; Preparar e 
apoiar os empreendedores; Troca de 
conhecimentos; Internacionalização; e 
Medição do impacto. A OCDE publicou 
uma série de relatórios por país com base 
no instrumento HEInnovate, ver OECD 
Skills Studies series, em https://www.oecd-
ilibrary.org/education/
25 O quadro de avaliação de impacto da 
inovação regional (RIIA) foi desenvolvido 
pela Comissão Europeia como um primeiro 
passo para orientar as avaliações do 
impacto das universidades em termos de 
inovação, através da elaboração de estudos 
de casos baseados em métricas. A 
avaliação do impacto em termos de 
inovação, por exemplo, através do quadro 
RIIA, poderá estar associada a 
instrumentos de financiamento baseados no 
desempenho nesta área a nível regional, 
nacional ou da UE.

 

Or. en

Alteração 283
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O apoio do EIT assentará em iniciativas 
políticas como os quadros HEInnovate24 e 
RIIA25, que demonstraram o seu valor em 
várias instituições de ensino superior e 

(Não se aplica à versão portuguesa.)  
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Estados-Membros em toda a UE. O EIT irá 
conceber as atividades de apoio em estreita 
colaboração com a Comissão, assegurando 
a coerência e a complementaridade com 
atividades pertinentes no âmbito do 
Horizonte Europa, do Erasmus e de outros 
programas. Os aspetos específicos do 
processo inerente ao mecanismo de 
execução serão desenvolvidos e 
aperfeiçoados nos primeiros três anos e 
serão objeto de acompanhamento e 
avaliação durante a fase piloto, antes de 
serem novamente alargados.

_________________
24 O HEInnovate é um quadro político 
desenvolvido pela Comissão Europeia e 
pela OCDE. Proporciona às instituições de 
ensino superior uma metodologia para 
identificar áreas de capacidade de inovação 
a desenvolver no futuro e elaborar 
estratégias e ações adequadas para alcançar 
o impacto desejado. O HEInnovate assenta 
se em sólidas provas metodológicas com 
oito áreas de desenvolvimento de 
capacidades: Liderança e governação; 
Transformação digital; Capacidade 
organizacional; Ensino e aprendizagem em 
matéria de empreendedorismo; Preparar e 
apoiar os empreendedores; Troca de 
conhecimentos; Internacionalização; e 
Medição do impacto. A OCDE publicou 
uma série de relatórios por país com base 
no instrumento HEInnovate, ver OECD 
Skills Studies series, em https://www.oecd-
ilibrary.org/education/

           

25 O quadro de avaliação de impacto da 
inovação regional (RIIA) foi desenvolvido 
pela Comissão Europeia como um primeiro 
passo para orientar as avaliações do 
impacto das universidades em termos de 
inovação, através da elaboração de estudos 
de casos baseados em métricas. A 
avaliação do impacto em termos de 
inovação, por exemplo, através do quadro 
RIIA, poderá estar associada a 
instrumentos de financiamento baseados no 
desempenho nesta área a nível regional, 
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nacional ou da UE.

Or. en

Alteração 284
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O EIT desempenhará um papel de 
orientação e coordenação da execução e do 
acompanhamento das atividades a gerir 
pelas CCI. Deve prestar-se uma atenção 
especial a fim de assegurar: uma 
abordagem inclusiva para atrair instituições 
de ensino superior para além dos parceiros 
das CCI; uma abordagem interdisciplinar e 
intersetorial; e uma ligação à estratégia de 
especialização inteligente da Comissão 
Europeia, às plataformas temáticas 
pertinentes e ao MRI do EIT.

O EIT, através do seu Conselho Diretivo, 
desempenhará um papel de orientação, 
supervisão e coordenação da execução e 
do acompanhamento das atividades a gerir 
pelas CCI. Cada CCI deve prestar uma 
atenção especial a fim de assegurar: uma 
abordagem aberta e inclusiva para atrair 
instituições de ensino superior para além 
dos parceiros das CCI, com vista a 
garantir a maior cobertura geográfica 
possível; uma abordagem interdisciplinar e 
intersetorial; uma participação mais 
alargada das mulheres em setores nos 
quais estão sub-representadas e uma 
ligação à estratégia de especialização 
inteligente da Comissão Europeia, às 
plataformas temáticas pertinentes, como o 
mecanismo de apoio a políticas, e ao MRI 
do EIT.

Or. en

Justificação

É importante que o EIT continue a desempenhar o seu papel de orientação e de supervisão 
das atividades das CCI.

Alteração 285
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
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Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O EIT desempenhará um papel de 
orientação e coordenação da execução e do 
acompanhamento das atividades a gerir 
pelas CCI. Deve prestar-se uma atenção 
especial a fim de assegurar: uma 
abordagem inclusiva para atrair instituições 
de ensino superior para além dos parceiros 
das CCI; uma abordagem interdisciplinar e 
intersetorial; e uma ligação à estratégia de 
especialização inteligente da Comissão 
Europeia, às plataformas temáticas 
pertinentes e ao MRI do EIT.

O EIT desempenhará um papel de 
orientação e coordenação da execução e do 
acompanhamento das atividades a gerir 
pelas CCI. Deve prestar-se uma atenção 
especial a fim de assegurar: uma 
abordagem aberta e inclusiva para atrair 
instituições de ensino superior para além 
dos parceiros das CCI, com vista a 
garantir uma ampla cobertura geográfica; 
uma abordagem interdisciplinar e 
intersetorial; uma maior participação das 
mulheres, bem como de grupos-alvo 
específicos, como migrantes e grupos 
socialmente desfavorecidos ou 
vulneráveis, nomeadamente pessoas com 
deficiência; e uma ligação à estratégia de 
especialização inteligente da Comissão 
Europeia, às plataformas temáticas 
pertinentes e ao MRI do EIT.

Or. en

Alteração 286
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

O EIT desempenhará um papel de 
orientação e coordenação da execução e do 
acompanhamento das atividades a gerir 
pelas CCI. Deve prestar-se uma atenção 
especial a fim de assegurar: uma 
abordagem inclusiva para atrair 
instituições de ensino superior para além 
dos parceiros das CCI; uma abordagem 
interdisciplinar e intersetorial; e uma 
ligação à estratégia de especialização 
inteligente da Comissão Europeia, às 

O EIT desempenhará um papel de 
orientação e coordenação da execução e do 
acompanhamento das atividades a gerir 
pelas CCI. Deve prestar-se uma atenção 
especial a fim de assegurar: uma 
abordagem aberta e transparente para 
atrair instituições de ensino superior para 
além dos parceiros das CCI, com vista a 
garantir a maior cobertura geográfica 
possível; uma abordagem interdisciplinar e 
intersetorial; uma maior participação das 
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plataformas temáticas pertinentes e ao MRI 
do EIT.

mulheres, sobretudo nos setores em que 
estão sub-representadas; e uma ligação à 
estratégia de especialização inteligente da 
Comissão Europeia, às plataformas 
temáticas pertinentes e ao MRI do EIT.

Or. en

Alteração 287
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

O EIT associará o seu apoio ao 
desenvolvimento da capacidade de 
inovação no ensino superior ao rótulo EIT, 
atualmente atribuído aos programas de 
ensino das CCI. As instituições de ensino 
superior participantes poderão, 
nomeadamente, ser envolvidas na 
utilização do rótulo EIT. O EIT alargará 
ainda o rótulo às atividades de 
aprendizagem ao longo da vida que 
envolvam e atinjam um grupo-alvo mais 
vasto de estudantes, formandos adultos e 
instituições (incluindo instituições de EFP) 
para além das CCI. A utilização do rótulo 
fora dos limites da comunidade EIT terá 
um efeito mais estruturante a todos os 
níveis (indivíduo, programa e instituição).

O EIT associará o seu apoio ao 
desenvolvimento da capacidade de 
inovação no ensino superior ao rótulo EIT, 
atualmente atribuído aos programas de 
ensino das CCI. As instituições de ensino 
superior participantes poderão, 
nomeadamente, ser envolvidas na 
utilização do rótulo EIT. O EIT alarga 
ainda o âmbito do rótulo EIT às atividades 
de aprendizagem ao longo da vida que 
envolvam e atinjam um grupo-alvo mais 
vasto de estudantes, formandos adultos e 
instituições (incluindo instituições de EFP) 
para além das CCI. A utilização do rótulo 
fora dos limites da comunidade EIT deverá 
ter um efeito mais estruturante a todos os 
níveis (indivíduo, programa e instituição). 
O EIT deve monitorizar a eficácia da 
expansão do âmbito do rótulo EIT dos 
programas de ensino e formação das CCI.

Or. en

Alteração 288
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

O EIT associará o seu apoio ao 
desenvolvimento da capacidade de 
inovação no ensino superior ao rótulo EIT, 
atualmente atribuído aos programas de 
ensino das CCI. As instituições de ensino 
superior participantes poderão, 
nomeadamente, ser envolvidas na 
utilização do rótulo EIT. O EIT alargará 
ainda o rótulo às atividades de 
aprendizagem ao longo da vida que 
envolvam e atinjam um grupo-alvo mais 
vasto de estudantes, formandos adultos e 
instituições (incluindo instituições de EFP) 
para além das CCI. A utilização do rótulo 
fora dos limites da comunidade EIT terá 
um efeito mais estruturante a todos os 
níveis (indivíduo, programa e instituição).

O EIT associará o seu apoio ao 
desenvolvimento da capacidade de 
inovação no ensino superior ao rótulo EIT, 
atualmente atribuído aos programas de 
ensino das CCI. As instituições de ensino 
superior participantes poderão, 
nomeadamente, ser envolvidas na 
utilização do rótulo EIT. O EIT alargará 
ainda o rótulo às atividades de 
aprendizagem ao longo da vida, formação 
profissional, programas de aquisição de 
competências, de requalificação e de 
melhoria de competências e atividades ao 
abrigo dos MOOC que envolvam e atinjam 
um grupo-alvo mais vasto de estudantes, 
formandos adultos e instituições (incluindo 
instituições de EFP) para além dos 
membros das CCI. A utilização do rótulo 
fora dos limites da comunidade EIT terá 
um efeito mais estruturante a todos os 
níveis (indivíduo, programa e instituição).

Or. en

Alteração 289
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

O EIT visará, em particular, instituições de 
ensino superior de países com resultados 
moderados e modestos a nível de inovação, 
bem como outras regiões com 
desempenhos igualmente fracos que 
desejem reforçar a sua pegada de inovação 
e estratégias de especialização inteligente. 
O EIT atribuirá a esta medida pelo menos 

As CCI devem executar as suas iniciativas 
de ensino superior através de convites à 
apresentação de propostas abertos e 
transparentes. As CCI visarão, em 
particular, instituições de ensino superior 
de países com baixo desempenho em 
matéria de I&I e resultados moderados e 
modestos a nível de inovação que desejem 
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25 % do orçamento total dedicado a estas 
atividades.

reforçar a sua pegada de inovação e 
estratégias de especialização inteligente. As 
CCI do EIT devem atribuir um orçamento 
adequado a estas atividades, e os critérios 
de elegibilidade a incluir nos convites 
devem assegurar que um número 
significativo das instituições de ensino 
superior envolvidas nos projetos esteja 
fora das CCI.

Or. en

Justificação

O espetro de instituições de ensino superior envolvidas nas iniciativas de educação do EIT 
deve ser ampliado além dos participantes das CCI. O alcance da medida das instituições de 
ensino superior não deve ser predeterminado, mas sim decidido com base nos resultados de 
um projeto-piloto.

Alteração 290
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

O EIT visará, em particular, instituições de 
ensino superior de países com resultados 
moderados e modestos a nível de inovação, 
bem como outras regiões com 
desempenhos igualmente fracos que 
desejem reforçar a sua pegada de inovação 
e estratégias de especialização inteligente. 
O EIT atribuirá a esta medida pelo menos 
25 % do orçamento total dedicado a estas 
atividades.

O EIT visará, em particular, instituições de 
ensino superior de países e regiões com 
resultados moderados e modestos a nível 
de inovação, bem como outras regiões com 
desempenhos igualmente fracos que 
desejem reforçar a sua pegada de inovação 
e estratégias de especialização inteligente.

Or. en

Alteração 291
Elena Lizzi
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

O EIT visará, em particular, instituições de 
ensino superior de países com resultados 
moderados e modestos a nível de inovação, 
bem como outras regiões com 
desempenhos igualmente fracos que 
desejem reforçar a sua pegada de inovação 
e estratégias de especialização inteligente. 
O EIT atribuirá a esta medida pelo menos 
25 % do orçamento total dedicado a estas 
atividades.

O EIT visará, em particular, instituições de 
ensino superior de países com resultados 
moderados e modestos a nível de inovação, 
bem como outras regiões com 
desempenhos igualmente fracos que 
desejem reforçar a sua pegada de inovação 
e estratégias de especialização inteligente. 
O EIT atribuirá a esta medida pelo menos 
40 % do orçamento total dedicado a estas 
atividades.

Or. en

Alteração 292
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.2 – parágrafo 8

Texto da Comissão Alteração

O EIT visará, em particular, instituições de 
ensino superior de países com resultados 
moderados e modestos a nível de inovação, 
bem como outras regiões com 
desempenhos igualmente fracos que 
desejem reforçar a sua pegada de inovação 
e estratégias de especialização inteligente. 
O EIT atribuirá a esta medida pelo menos 
25 % do orçamento total dedicado a estas 
atividades.

O EIT deve visar instituições de ensino 
superior de toda a União, mas, em 
particular, de países e regiões com 
resultados moderados e modestos a nível 
de inovação, bem como outras regiões com 
desempenhos igualmente fracos que 
desejem reforçar a sua pegada de inovação 
e estratégias de especialização inteligente, 
bem como as instituições de ensino 
superior que ainda não fazem parte da 
comunidade do EIT.

Or. en

Alteração 293
Robert Roos
em nome do Grupo ECR
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Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 294
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Comunicação (1) Comunicação e divulgação

Or. en

Alteração 295
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT reforçará a sua comunicação e 
visibilidade. Com um número crescente de 
CCI e uma nova ação de apoio ao 
desenvolvimento do empreendedorismo 
nas instituições de ensino superior, o EIT 
irá intensificar esforços para que seja cada 
vez mais reconhecido como marca de 
qualidade em inovação. Esta gestão de 
marca e uma comunicação melhorada são 
cruciais, especialmente para os cidadãos, 
uma vez que as inovações que saem do EIT 

O EIT e as CCI devem reforçar a sua 
comunicação e visibilidade e aplicar uma 
estratégia de marca aperfeiçoada nas 
relações com as suas principais partes 
interessadas (instituições de ensino 
superior, institutos de investigação, 
empresas, sociedade civil, órgãos de poder 
local e regional, etc.) em todos os Estados-
Membros e para além deles, em 
conformidade com a abordagem de 
comunicação do programa Horizonte 
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contribuem para demonstrar o impacto 
concreto dos investimentos da UE através 
do programa-quadro europeu de 
investigação e inovação. O EIT aplicará 
uma estratégia de marca aperfeiçoada nas 
relações com as suas principais partes 
interessadas (instituições de ensino 
superior, institutos de investigação, 
empresas, etc.) em todos os Estados-
Membros e para além deles, em 
conformidade com a abordagem de 
comunicação do programa Horizonte 
Europa.

Europa. Com um número crescente de CCI 
e uma nova ação de apoio à capacidade de 
inovação e de empreendedorismo nas 
instituições de ensino superior, o EIT 
intensifica esforços para que seja cada vez 
mais reconhecido como marca de 
qualidade em inovação. Esta gestão de 
marca e uma comunicação melhorada são 
cruciais, especialmente para os cidadãos, 
uma vez que as inovações que saem do EIT 
e das suas CCI contribuem para 
demonstrar o impacto concreto dos 
investimentos da UE através do programa-
quadro europeu de investigação e 
inovação.

Or. en

Alteração 296
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT reforçará a sua comunicação e 
visibilidade. Com um número crescente de 
CCI e uma nova ação de apoio ao 
desenvolvimento do empreendedorismo 
nas instituições de ensino superior, o EIT 
irá intensificar esforços para que seja cada 
vez mais reconhecido como marca de 
qualidade em inovação. Esta gestão de 
marca e uma comunicação melhorada são 
cruciais, especialmente para os cidadãos, 
uma vez que as inovações que saem do EIT 
contribuem para demonstrar o impacto 
concreto dos investimentos da UE através 
do programa-quadro europeu de 
investigação e inovação. O EIT aplicará 
uma estratégia de marca aperfeiçoada nas 
relações com as suas principais partes 
interessadas (instituições de ensino 
superior, institutos de investigação, 

O EIT e as CCI reforçarão e melhorarão a 
sua comunicação e visibilidade. Com um 
número crescente de CCI e uma nova ação 
de apoio ao desenvolvimento do 
empreendedorismo nas instituições de 
ensino superior, o EIT irá intensificar 
esforços para que seja cada vez mais 
reconhecido como marca de qualidade em 
inovação. Esta gestão de marca e uma 
comunicação melhorada são cruciais, 
especialmente para os cidadãos, uma vez 
que as inovações que saem do EIT 
contribuem para demonstrar o impacto 
concreto dos investimentos da UE através 
do programa-quadro europeu de 
investigação e inovação. O EIT aplicará 
uma estratégia de marca aperfeiçoada nas 
relações com as suas principais partes 
interessadas (instituições de ensino 
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empresas, etc.) em todos os Estados-
Membros e para além deles, em 
conformidade com a abordagem de 
comunicação do programa Horizonte 
Europa.

superior, institutos de investigação, 
empresas, etc.) em todos os Estados-
Membros e para além deles, em 
conformidade com a abordagem de 
comunicação do programa Horizonte 
Europa.

Or. en

Alteração 297
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar uma divulgação mais 
ampla e uma melhor compreensão das 
oportunidades oferecidas, o EIT explorará 
a possibilidade de reforçar as ações de 
orientação e assistência em aspetos 
relacionados com a participação nas CCI 
do EIT em toda a Europa, com base em 
redes de informação existentes.

A fim de assegurar uma divulgação mais 
ampla e uma melhor compreensão das 
oportunidades oferecidas, o EIT explorará 
a possibilidade de reforçar as ações de 
orientação e assistência, nomeadamente 
através da rede dedicada de agentes de 
ligação nacionais, seguindo a estrutura 
dos pontos de contacto nacionais para o 
Horizonte Europa, em aspetos 
relacionados com a participação nas CCI 
do EIT em toda a Europa, com base em 
redes de informação existentes.

Or. en

Alteração 298
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar uma divulgação mais A fim de assegurar uma divulgação mais 
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ampla e uma melhor compreensão das 
oportunidades oferecidas, o EIT explorará 
a possibilidade de reforçar as ações de 
orientação e assistência em aspetos 
relacionados com a participação nas CCI 
do EIT em toda a Europa, com base em 
redes de informação existentes.

ampla e uma melhor compreensão das 
oportunidades oferecidas, o EIT explorará 
a possibilidade de reforçar as ações de 
orientação e assistência em aspetos 
relacionados com a participação nas CCI 
do EIT em toda a Europa, com base em 
redes de informação existentes, 
nomeadamente através de uma melhor 
utilização dos pontos de contacto 
nacionais para o Horizonte Europa e do 
alargamento dessas redes.

Or. en

Alteração 299
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para garantir que todos os convites à 
apresentação de propostas do EIT (e das 
CCI) e projetos financiados sejam 
divulgados a uma vasta comunidade de 
partes interessadas em todo o triângulo do 
conhecimento aos níveis da UE, nacional, 
regional e local, os anúncios desses 
concursos serão também publicados no 
portal europeu de concursos e 
oportunidades de financiamento, ao 
abrigo do Horizonte Europa.

Para garantir que todos os convites à 
apresentação de propostas do EIT (e das 
CCI) e projetos financiados sejam 
divulgados a uma vasta comunidade de 
partes interessadas em todo o triângulo do 
conhecimento aos níveis da UE, nacional, 
regional e local, os anúncios desses 
concursos serão também publicados na 
bases de dados comum em linha de 
projetos de investigação e inovação 
financiados pela UE, ao abrigo do 
Horizonte Europa.

Or. en

Alteração 300
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 4
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Texto da Comissão Alteração

O EIT organizará reuniões regulares do 
Grupo de Representantes dos Estados-
Membros, bem como dos serviços da 
Comissão relevantes, pelo menos duas 
vezes por ano, a fim de assegurar fluxos de 
comunicação e informação adequados com 
os Estados-Membros e a nível da UE, 
mantendo todas as partes informadas 
sobre os desempenhos e os resultados das 
atividades financiadas pelo EIT. O Grupo 
de Representantes dos Estados-Membros 
deve igualmente assegurar um apoio 
adequado à ligação de atividades apoiadas 
pelo EIT a programas e iniciativas 
nacionais, passando, eventualmente, pelo 
cofinanciamento nacional dessas 
atividades.

O EIT organizará reuniões regulares do 
Grupo de Representantes dos Estados-
Membros, bem como dos serviços da 
Comissão relevantes, se necessário, a fim 
de assegurar fluxos de comunicação e 
informação adequados com os Estados-
Membros. O Grupo de Representantes dos 
Estados-Membros deve igualmente 
assegurar um apoio adequado à ligação de 
atividades apoiadas pelo EIT a programas e 
iniciativas nacionais, passando, 
eventualmente, pelo cofinanciamento 
nacional dessas atividades.

Or. en

Alteração 301
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT organizará reuniões regulares do 
Grupo de Representantes dos Estados-
Membros, bem como dos serviços da 
Comissão relevantes, pelo menos duas 
vezes por ano, a fim de assegurar fluxos de 
comunicação e informação adequados com 
os Estados-Membros e a nível da UE, 
mantendo todas as partes informadas sobre 
os desempenhos e os resultados das 
atividades financiadas pelo EIT. O Grupo 
de Representantes dos Estados-Membros 
deve igualmente assegurar um apoio 
adequado à ligação de atividades apoiadas 
pelo EIT a programas e iniciativas 
nacionais, passando, eventualmente, pelo 

O EIT deve organizar reuniões anuais do 
Grupo de Representantes dos Estados-
Membros, bem como da Comissão, do 
Parlamento Europeu e dos órgãos 
consultivos da UE, tais como o Comité 
das Regiões e o Comité Económico e 
Social Europeu, a fim de assegurar fluxos 
de comunicação e informação adequados 
com os Estados-Membros e a nível da UE, 
mantendo todas as partes informadas sobre 
os desempenhos e os resultados das 
atividades financiadas pelo EIT. O Grupo 
de Representantes dos Estados-Membros 
deve igualmente assegurar um apoio 
adequado à ligação de atividades apoiadas 
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cofinanciamento nacional dessas 
atividades.

pelo EIT a programas e iniciativas 
nacionais, passando, eventualmente, pelo 
cofinanciamento nacional dessas 
atividades.

Or. en

Alteração 302
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

O EIT organizará reuniões regulares do 
Grupo de Representantes dos Estados-
Membros, bem como dos serviços da 
Comissão relevantes, pelo menos duas 
vezes por ano, a fim de assegurar fluxos de 
comunicação e informação adequados com 
os Estados-Membros e a nível da UE, 
mantendo todas as partes informadas sobre 
os desempenhos e os resultados das 
atividades financiadas pelo EIT. O Grupo 
de Representantes dos Estados-Membros 
deve igualmente assegurar um apoio 
adequado à ligação de atividades apoiadas 
pelo EIT a programas e iniciativas 
nacionais, passando, eventualmente, pelo 
cofinanciamento nacional dessas 
atividades.

O EIT organizará reuniões regulares do 
Grupo de Representantes dos Estados-
Membros, bem como dos serviços da 
Comissão e do Parlamento Europeu 
relevantes, pelo menos duas vezes por ano, 
a fim de assegurar fluxos de comunicação e 
informação adequados com os Estados-
Membros e a nível da UE, mantendo todas 
as partes informadas sobre os desempenhos 
e os resultados das atividades financiadas 
pelo EIT. O Grupo de Representantes dos 
Estados-Membros deve igualmente 
assegurar um apoio adequado à ligação de 
atividades apoiadas pelo EIT a programas e 
iniciativas nacionais, passando, 
eventualmente, pelo cofinanciamento 
nacional dessas atividades.

Or. en

Alteração 303
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

O EIT tem um papel fundamental na 
divulgação de boas práticas e ensinamentos 
retirados. As CCI e os projetos de apoio às 
capacidades de empreendedorismo e 
inovação das instituições de ensino 
superior constituem uma fonte valiosa de 
elementos de prova e aprendizagem 
experimental para os decisores políticos, ao 
fornecer exemplos de boas práticas e apoio 
ao desenvolvimento e à aplicação da 
política da UE nos respetivos domínios 
temáticos.

O EIT tem um papel fundamental na 
divulgação de boas práticas e ensinamentos 
retirados. O EIT e as CCI devem 
colaborar com as autoridades nacionais e 
regionais dos Estados-Membros, com a 
Comissão e com o Parlamento Europeu, 
sobretudo com o Painel para o Futuro da 
Ciência e da Tecnologia (STOA), para 
estabelecer um diálogo estruturado, 
nomeadamente através dos agentes de 
ligação nacionais, a fim de identificar, 
partilhar e divulgar boas práticas, 
aprendizagens e oportunidades. As CCI e 
os projetos de apoio às capacidades de 
empreendedorismo e inovação das 
instituições de ensino superior constituem 
uma fonte valiosa de elementos de prova e 
aprendizagem experimental para os 
decisores políticos, ao fornecer exemplos 
de boas práticas e apoio ao 
desenvolvimento e à aplicação da política 
da UE nos respetivos domínios temáticos.

Or. en

Alteração 304
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT tem um papel fundamental na 
divulgação de boas práticas e ensinamentos 
retirados. As CCI e os projetos de apoio às 
capacidades de empreendedorismo e 
inovação das instituições de ensino 
superior constituem uma fonte valiosa de 
elementos de prova e aprendizagem 
experimental para os decisores políticos, ao 
fornecer exemplos de boas práticas e apoio 
ao desenvolvimento e à aplicação da 

O EIT tem um papel fundamental na 
identificação e na divulgação de boas 
práticas e ensinamentos retirados. As CCI e 
os projetos de apoio às capacidades de 
empreendedorismo e inovação das 
instituições de ensino superior constituem 
uma fonte valiosa de elementos de prova e 
aprendizagem experimental para os 
decisores políticos e partes interessadas de 
IDI, ao fornecer exemplos de boas práticas 
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política da UE nos respetivos domínios 
temáticos.

e apoio ao desenvolvimento e à aplicação 
da política da UE nos respetivos domínios 
temáticos.

Or. en

Alteração 305
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Até à data, as boas práticas e as 
aprendizagens resultantes das CCI não 
foram suficientemente codificadas nem 
divulgadas de forma eficaz. Na sua missão 
de apoio enquanto parceiro de 
conhecimento dos decisores políticos e de 
toda a comunidade de inovação, o EIT 
continuará a desenvolver, numa escala 
mais vasta, as suas funções que consistem 
em detetar, analisar, codificar, partilhar e 
garantir a adesão a práticas, aprendizagens 
e resultados inovadores das atividades 
financiadas pelo EIT (educação e 
formação, apoio à inovação, apoio ao 
empreendedorismo). Esta atividade terá 
por base as ligações e sinergias 
estabelecidas com outras iniciativas no 
âmbito do [pilar Europa Inovadora] da 
[proposta Horizonte Europa].

Até à data, as boas práticas e as 
aprendizagens resultantes das CCI não 
foram suficientemente codificadas nem 
divulgadas de forma eficaz. Na sua missão 
de apoio enquanto parceiro de 
conhecimento dos decisores políticos e de 
toda a comunidade de IDI, o EIT 
continuará a desenvolver, numa escala 
mais vasta, as suas funções que consistem 
em detetar, analisar, codificar, partilhar e 
garantir a adesão a práticas, aprendizagens 
e resultados inovadores das atividades 
financiadas pelo EIT (educação e 
formação, apoio à investigação e à 
inovação, apoio ao empreendedorismo). 
Esta atividade deve ter por base as ligações 
e sinergias estabelecidas com outras 
iniciativas no âmbito do [pilar Europa 
Inovadora] da [proposta Horizonte Europa] 
e, sobretudo, do CEI, das missões e de 
outras parcerias europeias.

Or. en

Alteração 306
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
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Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do regulamento que o 
estabelece, o EIT procurará extrair um 
maior impacto das suas atividades através 
da cooperação internacional, e coordenará 
as atividades internacionais financiadas 
pelo EIT geridas pelas CCI. A sua tónica 
será alinhada de perto com os objetivos 
relevantes da política industrial da União 
Europeia, bem como com as suas 
prioridades em matéria de investigação e 
inovação, garantindo um valor 
acrescentado europeu.

No âmbito do regulamento que o 
estabelece, e em conformidade com a 
abordagem do Horizonte Europa para a 
cooperação internacional, o EIT deve 
procurar assegurar que as suas atividades 
tenham um maior impacto através da 
cooperação internacional, e acompanhar 
as atividades internacionais e entre CCI 
financiadas pelas CCI. É necessária uma 
estratégia de colaboração a longo prazo 
mais bem definida entre o EIT e as CCI. 
A sua tónica deve ser alinhada de perto 
com os objetivos relevantes da política 
industrial da União Europeia, bem como 
com as suas prioridades em matéria de 
investigação e inovação, garantindo um 
valor acrescentado europeu.

Or. en

Alteração 307
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do regulamento que o 
estabelece, o EIT procurará extrair um 
maior impacto das suas atividades através 
da cooperação internacional, e coordenará 
as atividades internacionais financiadas 
pelo EIT geridas pelas CCI. A sua tónica 
será alinhada de perto com os objetivos 
relevantes da política industrial da União 
Europeia, bem como com as suas 
prioridades em matéria de investigação e 
inovação, garantindo um valor 
acrescentado europeu.

No âmbito do regulamento que o 
estabelece, o EIT procurará extrair um 
maior impacto das suas atividades através 
da cooperação internacional, e coordenará 
as atividades internacionais financiadas 
pelo EIT geridas pelas CCI, em 
conformidade com a abordagem do 
Horizonte Europa para a cooperação 
internacional e com outras políticas 
pertinentes da UE. A sua tónica será 
alinhada de perto com os objetivos 
relevantes da política industrial da União 
Europeia, bem como com as suas 
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prioridades em matéria de investigação e 
inovação, garantindo um valor 
acrescentado europeu.

Or. en

Alteração 308
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No âmbito do regulamento que o 
estabelece, o EIT procurará extrair um 
maior impacto das suas atividades através 
da cooperação internacional, e coordenará 
as atividades internacionais financiadas 
pelo EIT geridas pelas CCI. A sua tónica 
será alinhada de perto com os objetivos 
relevantes da política industrial da União 
Europeia, bem como com as suas 
prioridades em matéria de investigação e 
inovação, garantindo um valor 
acrescentado europeu.

No âmbito do regulamento que o 
estabelece, o EIT procurará extrair um 
maior impacto das suas atividades através 
da cooperação internacional, e coordenará 
as atividades internacionais financiadas 
pelo EIT geridas pelas CCI. A sua tónica 
será alinhada de perto com os objetivos 
relevantes da política da União, bem como 
com as suas prioridades em matéria de 
investigação e inovação, garantindo um 
valor acrescentado europeu.

Or. en

Alteração 309
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nas suas ações de cooperação 
internacional, o EIT, em consulta com a 
Comissão, centrar-se-á na resolução 
eficaz de desafios societais globais, 

O EIT e as CCI planeiam e realizam as 
suas atividades internacionais em estreita 
colaboração com a Comissão, em 
conformidade com a abordagem do 
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contribuindo para as iniciativas 
internacionais relevantes e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e 
assegurando o acesso a talentos e à oferta 
e procura de soluções inovadoras. O EIT e 
as CCI planeiam e realizam as suas 
atividades internacionais em estreita 
colaboração com a Comissão, em 
conformidade com a abordagem do 
Horizonte Europa e de outras políticas 
relevantes da UE, e sob a supervisão do 
Conselho Diretivo do EIT.

Horizonte Europa e de outras políticas 
relevantes da UE, e sob a supervisão do 
Conselho Diretivo do EIT. O EIT deve 
prestar orientação e acompanhar as 
atividades de sensibilização global das 
CCI e as atividades internacionais entre 
CCI. Nas suas ações de cooperação 
internacional e de sensibilização global, o 
EIT, em consulta com a Comissão, 
centrar-se-á na resolução eficaz de 
desafios societais globais, contribuindo 
para as iniciativas internacionais 
relevantes, como a iniciativa Missão 
Inovação e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 
assegurando o acesso a talentos e à oferta 
e procura de soluções inovadoras.

Or. en

Alteração 310
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nas suas ações de cooperação 
internacional, o EIT, em consulta com a 
Comissão, centrar-se-á na resolução eficaz 
de desafios societais globais, contribuindo 
para as iniciativas internacionais relevantes 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e assegurando o acesso a 
talentos e à oferta e procura de soluções 
inovadoras. O EIT e as CCI planeiam e 
realizam as suas atividades internacionais 
em estreita colaboração com a Comissão, 
em conformidade com a abordagem do 
Horizonte Europa e de outras políticas 
relevantes da UE, e sob a supervisão do 
Conselho Diretivo do EIT.

Nas suas ações de cooperação internacional 
e atividades de sensibilização global, o 
EIT, em consulta com as CCI e a 
Comissão, deve centrar-se em posicionar 
o seu modelo de inovação entre outras 
atividades de inovação bem sucedidas, na 
resolução eficaz de desafios societais 
globais, contribuindo para as iniciativas 
internacionais relevantes e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e 
assegurando o acesso a talentos e à oferta e 
procura de soluções inovadoras. O EIT e as 
CCI devem planear, realizar e comunicar 
as suas atividades internacionais em 
estreita colaboração com a Comissão, em 
conformidade com a abordagem do 
Horizonte Europa e de outras políticas 
relevantes da UE, e sob a supervisão do 



PE650.625v01-00 130/179 AM\1204114PT.docx

PT

Conselho Diretivo do EIT.

Or. en

Justificação

Esta tarefa deve ser da responsabilidade do EIT, em consulta com as CCI, e não o contrário.

Alteração 311
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.3 – ponto 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nas suas ações de cooperação 
internacional, o EIT, em consulta com a 
Comissão, centrar-se-á na resolução eficaz 
de desafios societais globais, contribuindo 
para as iniciativas internacionais relevantes 
e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e assegurando o acesso a 
talentos e à oferta e procura de soluções 
inovadoras. O EIT e as CCI planeiam e 
realizam as suas atividades internacionais 
em estreita colaboração com a Comissão, 
em conformidade com a abordagem do 
Horizonte Europa e de outras políticas 
relevantes da UE, e sob a supervisão do 
Conselho Diretivo do EIT.

Nas suas ações de cooperação 
internacional, o EIT, em consulta com a 
Comissão, centrar-se-á na resolução eficaz 
de desafios societais e globais, 
contribuindo para as iniciativas 
internacionais relevantes e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e de luta 
contra as alterações climáticas, e 
assegurando o acesso a talentos e à oferta e 
procura de soluções inovadoras. O EIT e as 
CCI planeiam e realizam as suas atividades 
internacionais em estreita colaboração com 
a Comissão, em conformidade com a 
abordagem do Horizonte Europa e de 
outras políticas relevantes da UE, e sob a 
supervisão do Conselho Diretivo do EIT.

Or. en

Alteração 312
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A presente secção inclui um conjunto de 
medidas destinadas a adaptar e a melhorar 
o atual funcionamento do EIT e das CCI. 
Um Conselho Diretivo do EIT, eficaz e 
estratégico, acompanhará a aplicação 
dessas medidas ao nível do EIT e garantirá 
os incentivos e o controlo necessários, 
nomeadamente através do processo de 
afetação de verbas, para assegurar que 
também as CCI as aplicam.

A presente secção inclui um conjunto de 
medidas destinadas a adaptar e a melhorar 
o atual funcionamento do EIT e das CCI. 
Um Conselho Diretivo do EIT, eficaz e 
estratégico, deve acompanhar a aplicação 
dessas medidas ao nível do EIT e garantir 
os incentivos e o controlo necessários, 
nomeadamente através de um processo de 
afetação de verbas com base no 
desempenho, para assegurar que também 
as CCI as aplicam.

Or. en

Alteração 313
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e supervisionará o cumprimento de 
princípios de boa gestão, dos princípios e 
critérios estabelecidos para as parcerias 
europeias no Regulamento Horizonte 
Europa, bem como o alinhamento com as 
prioridades do Horizonte Europa a fim de 
maximizar o seu desempenho e impacto.

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e supervisionará o cumprimento de 
princípios de boa gestão, dos princípios e 
critérios estabelecidos para as parcerias 
europeias no Regulamento Horizonte 
Europa, bem como o alinhamento com os 
requisitos decorrentes do Horizonte 
Europa e com as respetivas prioridades, a 
fim de maximizar o seu desempenho e 
impacto, com base numa estratégia de 
colaboração a longo prazo entre o EIT e 
as CCI. Poderão ser tomadas medidas 
adequadas se uma CCI tiver um 
desempenho insuficiente ou não 
conseguir alcançar os resultados e 
impactos esperados.

Or. en

Justificação

Importa facultar orientações a longo prazo, de modo a evitar o risco de criação de incertezas 
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junto dos parceiros, que é uma das maiores ameaças a um ecossistema.

Alteração 314
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e supervisionará o cumprimento de 
princípios de boa gestão, dos princípios e 
critérios estabelecidos para as parcerias 
europeias no Regulamento Horizonte 
Europa, bem como o alinhamento com as 
prioridades do Horizonte Europa a fim de 
maximizar o seu desempenho e impacto.

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e acompanhará as mesmas para 
garantir o cumprimento de princípios de 
boa gestão, dos princípios e critérios 
estabelecidos para as parcerias europeias 
no Regulamento Horizonte Europa, bem 
como o alinhamento com as prioridades do 
Horizonte Europa a fim de maximizar o 
seu desempenho e impacto. É necessária 
uma estratégia de colaboração a longo 
prazo mais bem definida entre o EIT e as 
CCI.

Or. en

Alteração 315
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e supervisionará o cumprimento de 
princípios de boa gestão, dos princípios e 
critérios estabelecidos para as parcerias 
europeias no Regulamento Horizonte 
Europa, bem como o alinhamento com as 
prioridades do Horizonte Europa a fim de 
maximizar o seu desempenho e impacto.

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e supervisionará continuamente o 
cumprimento de princípios de boa gestão e 
de boa governação, dos princípios e 
critérios estabelecidos para as parcerias 
europeias no Regulamento Horizonte 
Europa, bem como o alinhamento com as 
prioridades do Horizonte Europa a fim de 
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maximizar o seu desempenho e impacto.

Or. en

Alteração 316
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O EIT fornecerá orientações operacionais 
às CCI e supervisionará o cumprimento de 
princípios de boa gestão, dos princípios e 
critérios estabelecidos para as parcerias 
europeias no Regulamento Horizonte 
Europa, bem como o alinhamento com as 
prioridades do Horizonte Europa a fim de 
maximizar o seu desempenho e impacto.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 317
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas para garantir a abertura 
permanente das CCI e a transparência na 
fase de execução serão melhoradas, 
nomeadamente através da inclusão de 
disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, realizarão as suas 
atividades de forma totalmente 
transparente. As CCI continuarão a 
constituir parcerias dinâmicas à quais 
podem aderir novos parceiros, incluindo 
uma percentagem cada vez mais 
importante de PME, de acordo com 

O EIT deve assegurar que as medidas para 
garantir a abertura permanente das CCI e a 
transparência na fase de execução serão 
melhoradas, nomeadamente através da 
adoção e aplicação de critérios 
transparentes e claros para a inclusão de 
novos parceiros, do acompanhamento 
contínuo da eficácia das medidas e de 
outras disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, devem realizar as 
suas atividades de forma totalmente 
transparente, nomeadamente através do 
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critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a concentração 
do financiamento e assegurar que as 
atividades das CCI tiram proveito de uma 
vasta rede de parceiros, o procedimento de 
preparação do plano empresarial (incluindo 
a identificação de prioridades, a seleção de 
atividades e a afetação de verbas) será 
mais transparente e inclusivo. Por último, 
as CCI multiplicarão o número de 
convites à apresentação de propostas, em 
especial para projetos de inovação abertos 
a terceiros. Todas estas medidas 
aumentarão o número de entidades 
participantes envolvidas nas atividades 
das CCI. Por último, as CCI devem dar 
conta do envolvimento de novos parceiros 
nos respetivos relatórios periódicos.

recurso sistemático a convites abertos 
para projetos, para parceiros e para a 
criação de novos centros de colocalização. 
Na seleção de projetos e parceiros, e 
sempre que seja estritamente necessário 
separar propostas de igual qualidade, 
após uma avaliação baseada no critério 
da excelência, as CCI devem dar 
prioridade às propostas que:

– incluam um número mais elevado de 
regiões ou países com um baixo 
desempenho em matéria de I&I de acordo 
com o Painel Europeu da Inovação, o 
Painel Regional da Inovação e os países 
do eixo «Alargamento», conforme 
estabelecido no Horizonte Europa,
– incluam um número mais elevado de 
regiões ou países que ainda não 
participam na comunidade de CCI,
– envolvam regiões e países que se 
comprometem a contribuir com os FEEI,
– envolvam um número mais elevado de 
PME,
– assegurem um melhor equilíbrio entre 
os géneros.
As CCI continuarão a constituir parcerias 
dinâmicas à quais podem aderir novos 
parceiros, incluindo uma percentagem cada 
vez mais importante de PME, de acordo 
com critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a concentração 
do financiamento e assegurar que as 
atividades das CCI tiram proveito de uma 
vasta rede de parceiros, o procedimento de 
preparação do plano empresarial 
plurianual (incluindo a identificação de 
prioridades, a seleção de atividades e a 
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afetação de verbas) deve ser mais 
transparente, aberto e inclusivo. As CCI 
publicarão de forma atempada e exata, 
utilizando a base de dados do Horizonte 
Europa, os dados e as informações 
pormenorizados necessários sobre quais 
os projetos financiados e ao abrigo de que 
processo de atribuição de financiamento. 
Por último, as CCI devem dar conta do 
envolvimento de novos parceiros e 
beneficiários nos respetivos relatórios 
periódicos.

Or. en

Alteração 318
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas para garantir a abertura 
permanente das CCI e a transparência na 
fase de execução serão melhoradas, 
nomeadamente através da inclusão de 
disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, realizarão as suas 
atividades de forma totalmente 
transparente. As CCI continuarão a 
constituir parcerias dinâmicas à quais 
podem aderir novos parceiros, incluindo 
uma percentagem cada vez mais 
importante de PME, de acordo com 
critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a concentração 
do financiamento e assegurar que as 
atividades das CCI tiram proveito de uma 
vasta rede de parceiros, o procedimento de 
preparação do plano empresarial (incluindo 
a identificação de prioridades, a seleção de 
atividades e a afetação de verbas) será 
mais transparente e inclusivo. Por último, 
as CCI multiplicarão o número de 
convites à apresentação de propostas, em 

O EIT deve assegurar que as medidas para 
garantir a abertura permanente das CCI e a 
transparência na fase de execução serão 
melhoradas, nomeadamente através da 
adoção e aplicação de critérios coerentes, 
transparentes e claros para a inclusão de 
novos parceiros, do acompanhamento 
contínuo da eficácia das medidas e de 
outras disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, devem realizar as 
suas atividades de forma totalmente 
transparente, nomeadamente através do 
recurso sistemático a convites abertos 
para projetos, para parceiros e para a 
criação de novos centros de colocalização. 
Na seleção de parceiros, projetos ou novos 
centros de colocalização, a excelência 
será o critério de escolha. Em caso de 
igual qualidade dos resultados, as CCI 
devem dar prioridade às propostas que:
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especial para projetos de inovação abertos 
a terceiros. Todas estas medidas 
aumentarão o número de entidades 
participantes envolvidas nas atividades 
das CCI. Por último, as CCI devem dar 
conta do envolvimento de novos parceiros 
nos respetivos relatórios periódicos.

– incluam um número mais elevado de 
regiões e países com um desempenho 
medíocre e moderado em matéria de 
inovação, de acordo com o Painel 
Europeu da Inovação e o Painel Regional 
da Inovação,
– envolvam regiões e países que se 
comprometem a contribuir com os FEEI,
– envolvam um número mais elevado de 
PME,
– assegurem um melhor equilíbrio entre 
os géneros.
As CCI continuarão a constituir parcerias 
dinâmicas à quais podem aderir novos 
parceiros, incluindo uma percentagem cada 
vez mais importante de PME, de acordo 
com critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a concentração 
do financiamento e assegurar que as 
atividades das CCI tiram proveito de uma 
vasta rede de parceiros, o procedimento de 
preparação do plano empresarial (incluindo 
a identificação de prioridades, a seleção de 
atividades e a afetação de verbas) deve ser 
mais transparente, aberto e inclusivo. O 
Conselho Diretivo do EIT deve afetar um 
orçamento adequado, de, pelo menos, 3 % 
da dotação prevista para financiar as 
CCI, para a criação de novos centros de 
colocalização, uma vez que estes são 
interfaces necessárias entre as CCI e os 
intervenientes locais do triângulo do 
conhecimento. Por último, as CCI devem 
dar conta do envolvimento de novos 
parceiros e beneficiários nos respetivos 
relatórios periódicos.

Or. en
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Justificação

É importante introduzir a utilização do Painel Europeu de Inovação e do Painel Regional de 
Inovação, uma vez que são instrumentos oficiais da UE que permitem definir as regiões e os 
países com desempenho insuficiente em termos de investigação e inovação. Além disso, os 
centros de colocalização são extremamente importantes, uma vez que constituem as 
plataformas de inovação das CCI. Seria importante abrir mais destes centros, sobretudo em 
regiões com desempenho insuficiente, uma vez que poderão ser a força motriz do respetivo 
desenvolvimento.

Alteração 319
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas para garantir a abertura 
permanente das CCI e a transparência na 
fase de execução serão melhoradas, 
nomeadamente através da inclusão de 
disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, realizarão as suas 
atividades de forma totalmente 
transparente. As CCI continuarão a 
constituir parcerias dinâmicas à quais 
podem aderir novos parceiros, incluindo 
uma percentagem cada vez mais 
importante de PME, de acordo com 
critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a 
concentração do financiamento e assegurar 
que as atividades das CCI tiram proveito de 
uma vasta rede de parceiros, o 
procedimento de preparação do plano 
empresarial (incluindo a identificação de 
prioridades, a seleção de atividades e a 
afetação de verbas) será mais transparente 
e inclusivo. Por último, as CCI 
multiplicarão o número de convites à 
apresentação de propostas, em especial 
para projetos de inovação abertos a 
terceiros. Todas estas medidas aumentarão 

O EIT deve garantir a abertura permanente 
das CCI a novos membros, bem como uma 
maior transparência na fase de execução. 
Tal será concretizado mediante a 
aplicação de critérios de adesão e de saída 
claros, transparentes e coerentes para os 
novos membros que acrescentem valor às 
parcerias, através de um acompanhamento 
contínuo da eficácia das medidas. Além 
disso, devem realizar as suas atividades de 
forma totalmente transparente, 
nomeadamente através do recurso 
sistemático a convites abertos. As CCI 
continuarão a constituir parcerias abertas e 
dinâmicas à quais podem aderir novos 
parceiros de toda a União, incluindo uma 
percentagem cada vez mais importante de 
PME e start-ups, de acordo com critérios 
de excelência, o valor acrescentado e a 
sua capacidade para contribuir para 
ecossistemas de inovação a nível regional, 
nacional e da UE. A fim de limitar a 
concentração do financiamento e assegurar 
que as atividades das CCI tiram proveito de 
uma vasta rede de parceiros e cobertura 
geográfica, o procedimento de preparação 
do plano empresarial (incluindo a 
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o número de entidades participantes 
envolvidas nas atividades das CCI. Por 
último, as CCI devem dar conta do 
envolvimento de novos parceiros nos 
respetivos relatórios periódicos.

identificação de prioridades, a seleção de 
atividades e a afetação de verbas) e a 
seleção de novos centros de colocalização 
e as decisões de financiamento conexas 
serão mais transparentes e inclusivos. As 
informações sobre quais os projetos que 
receberão financiamento e sobre a 
afetação do financiamento serão 
divulgadas ao público imediatamente e de 
forma fácil e acessível. Por último, as CCI 
devem multiplicar o número de convites 
abertos à apresentação de propostas, em 
especial para projetos de inovação abertos 
a terceiros. Todas estas medidas 
aumentarão o número de entidades 
participantes envolvidas nas atividades das 
CCI. Por último, as CCI devem dar conta 
do envolvimento de novos parceiros e 
beneficiários nos respetivos relatórios 
periódicos.

Or. en

Alteração 320
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas para garantir a abertura 
permanente das CCI e a transparência na 
fase de execução serão melhoradas, 
nomeadamente através da inclusão de 
disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, realizarão as suas 
atividades de forma totalmente 
transparente. As CCI continuarão a 
constituir parcerias dinâmicas à quais 
podem aderir novos parceiros, incluindo 
uma percentagem cada vez mais 
importante de PME, de acordo com 
critérios de excelência e adequação 

O EIT assegura que a abertura permanente 
das CCI será melhorada, nomeadamente 
garantindo que as CCI aplicam critérios 
de adesão coerentes, claros e 
transparentes a novos membros que 
acrescentem valor às parcerias, bem como 
outras disposições, como procedimentos 
transparentes para a elaboração dos seus 
planos empresariais, e monitorizando 
sistematicamente as atividades das CCI. 
Além disso, realizarão as suas atividades 
de forma totalmente transparente. As CCI 
continuarão a constituir parcerias 
dinâmicas à quais podem aderir novos 
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estratégica. A fim de limitar a concentração 
do financiamento e assegurar que as 
atividades das CCI tiram proveito de uma 
vasta rede de parceiros, o procedimento de 
preparação do plano empresarial (incluindo 
a identificação de prioridades, a seleção de 
atividades e a afetação de verbas) será mais 
transparente e inclusivo. Por último, as 
CCI multiplicarão o número de convites à 
apresentação de propostas, em especial 
para projetos de inovação abertos a 
terceiros. Todas estas medidas aumentarão 
o número de entidades participantes 
envolvidas nas atividades das CCI. Por 
último, as CCI devem dar conta do 
envolvimento de novos parceiros nos 
respetivos relatórios periódicos.

parceiros, incluindo uma percentagem cada 
vez mais importante de PME, de acordo 
com critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a concentração 
do financiamento e assegurar que as 
atividades das CCI tiram proveito de uma 
vasta rede de parceiros, o procedimento de 
preparação do plano empresarial (incluindo 
a identificação de prioridades, a seleção de 
atividades e a afetação de verbas) será mais 
transparente e inclusivo. Além disso, a 
transparência do financiamento deve ser 
aumentada de forma a disponibilizar 
informações públicas sobre quais os 
projetos que recebem financiamento e 
sobre a afetação dos fundos. Por último, 
as CCI multiplicarão o número de convites 
à apresentação de propostas, em especial 
para projetos de inovação abertos a 
terceiros. Todas estas medidas aumentarão 
o número de entidades participantes 
envolvidas nas atividades das CCI. Por 
último, as CCI devem dar conta do 
envolvimento de novos parceiros nos 
respetivos relatórios periódicos.

Or. en

Alteração 321
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas para garantir a abertura 
permanente das CCI e a transparência na 
fase de execução serão melhoradas, 
nomeadamente através da inclusão de 
disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, realizarão as suas 
atividades de forma totalmente 
transparente. As CCI continuarão a 
constituir parcerias dinâmicas à quais 

As medidas para garantir a abertura 
permanente das CCI e a transparência na 
fase de execução serão melhoradas, 
nomeadamente através da inclusão de 
disposições comuns para os novos 
membros que acrescentem valor às 
parcerias. Além disso, realizarão as suas 
atividades de forma totalmente 
transparente. As CCI continuarão a 
constituir parcerias dinâmicas à quais 
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podem aderir novos parceiros, incluindo 
uma percentagem cada vez mais 
importante de PME, de acordo com 
critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a concentração 
do financiamento e assegurar que as 
atividades das CCI tiram proveito de uma 
vasta rede de parceiros, o procedimento de 
preparação do plano empresarial (incluindo 
a identificação de prioridades, a seleção de 
atividades e a afetação de verbas) será mais 
transparente e inclusivo. Por último, as 
CCI multiplicarão o número de convites à 
apresentação de propostas, em especial 
para projetos de inovação abertos a 
terceiros. Todas estas medidas aumentarão 
o número de entidades participantes 
envolvidas nas atividades das CCI. Por 
último, as CCI devem dar conta do 
envolvimento de novos parceiros nos 
respetivos relatórios periódicos.

podem aderir novos parceiros, incluindo 
uma percentagem cada vez mais 
importante de PME, de acordo com 
critérios de excelência e adequação 
estratégica. A fim de limitar a concentração 
do financiamento e assegurar que as 
atividades das CCI tiram proveito de uma 
vasta rede de parceiros, o procedimento de 
preparação do plano empresarial (incluindo 
a identificação de prioridades, a seleção de 
atividades e a afetação de verbas) será mais 
transparente e inclusivo. Além disso, a 
transparência do financiamento deve ser 
aumentada de forma a disponibilizar 
informações públicas sobre quais os 
projetos que recebem financiamento e 
sobre a afetação dos fundos. Por último, 
as CCI multiplicarão o número de convites 
à apresentação de propostas, em especial 
para projetos de inovação abertos a 
terceiros. Todas estas medidas aumentarão 
o número de entidades participantes 
envolvidas nas atividades das CCI. Por 
último, as CCI devem dar conta do 
envolvimento de novos parceiros nos 
respetivos relatórios periódicos.

Or. en

Justificação

Sendo o dinheiro do EIT dinheiro dos contribuintes, deve ser do conhecimento público quais 
os projetos financiados e quais os montantes afetados aos diferentes intervenientes (por 
exemplo, do mesmo modo como o financiamento dos projetos do Horizonte 2020 está visível 
no CORDIS).

Alteração 322
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, 
assegurarão um equilíbrio adequado entre 
as atividades de educação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. As 
operações das CCI serão implementadas 
através de uma estrutura simples, eficiente 
e eficaz em termos de custos que 
minimizará os encargos administrativos e 
gerais. O EIT velará por que as CCI 
atinjam os impactos esperados graças a 
várias atividades identificadas nos 
respetivos planos empresariais que 
favorecem efetivamente o cumprimento 
dos objetivos almejados.

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, devem 
assegurar um equilíbrio adequado e 
permanente entre as atividades de 
educação, investigação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. O EIT 
deve verificar se as operações das CCI são 
implementadas através de uma estrutura 
simples, eficiente e eficaz em termos de 
custos que minimizará os encargos 
administrativos e gerais. O EIT velará por 
que as CCI atinjam os impactos esperados 
graças a várias atividades identificadas nos 
respetivos planos empresariais que 
favorecem efetivamente o cumprimento 
dos objetivos almejados. A fim de diminuir 
os encargos administrativos, os planos 
empresariais das CCI e as subvenções do 
EIT para as CCI devem abranger um 
período até três anos, enquanto as 
atividades das CCI devem continuar a ser 
objeto de relatórios anuais.

Or. en

Alteração 323
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, 
assegurarão um equilíbrio adequado entre 
as atividades de educação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. As 
operações das CCI serão implementadas 
através de uma estrutura simples, eficiente 
e eficaz em termos de custos que 
minimizará os encargos administrativos e 

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, 
assegurarão um equilíbrio adequado entre 
as atividades de educação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. As 
operações das CCI serão implementadas 
através de uma estrutura simples, eficiente 
e eficaz em termos de custos que preserve 
as derrogações necessárias existentes do 
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gerais. O EIT velará por que as CCI 
atinjam os impactos esperados graças a 
várias atividades identificadas nos 
respetivos planos empresariais que 
favorecem efetivamente o cumprimento 
dos objetivos almejados.

modelo de convenção de subvenção do 
Horizonte Europa e que minimizará os 
encargos administrativos e gerais. O EIT 
velará por que as CCI atinjam os impactos 
esperados graças a várias atividades 
identificadas nos respetivos planos 
empresariais que favorecem efetivamente o 
cumprimento dos objetivos almejados.

Or. en

Alteração 324
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, 
assegurarão um equilíbrio adequado entre 
as atividades de educação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. As 
operações das CCI serão implementadas 
através de uma estrutura simples, eficiente 
e eficaz em termos de custos que 
minimizará os encargos administrativos e 
gerais. O EIT velará por que as CCI 
atinjam os impactos esperados graças a 
várias atividades identificadas nos 
respetivos planos empresariais que 
favorecem efetivamente o cumprimento 
dos objetivos almejados.

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, o EIT e 
as CCI assegurarão um equilíbrio 
adequado entre as atividades de educação, 
empreendedorismo, investigação e 
inovação incluídas nos respetivos planos 
empresariais. As operações das CCI serão 
implementadas através de uma estrutura 
simples, eficiente e eficaz em termos de 
custos que minimizará os encargos 
administrativos e de gestão. O EIT velará 
por que as CCI atinjam os impactos 
esperados graças a várias atividades 
identificadas nos respetivos planos 
empresariais que favorecem efetivamente o 
cumprimento dos objetivos almejados.

Or. en

Alteração 325
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, 
assegurarão um equilíbrio adequado entre 
as atividades de educação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. As 
operações das CCI serão implementadas 
através de uma estrutura simples, eficiente 
e eficaz em termos de custos que 
minimizará os encargos administrativos e 
gerais. O EIT velará por que as CCI 
atinjam os impactos esperados graças a 
várias atividades identificadas nos 
respetivos planos empresariais que 
favorecem efetivamente o cumprimento 
dos objetivos almejados.

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, 
assegurarão um equilíbrio adequado entre 
as atividades de educação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. As 
operações das CCI serão implementadas 
através de uma estrutura simples, eficiente 
e eficaz em termos de custos que 
minimizará, de forma razoável, os 
encargos administrativos e gerais. O EIT 
velará por que as CCI atinjam os impactos 
esperados graças a várias atividades 
identificadas nos respetivos planos 
empresariais que favorecem efetivamente o 
cumprimento dos objetivos almejados.

Or. en

Alteração 326
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, 
assegurarão um equilíbrio adequado entre 
as atividades de educação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. As 
operações das CCI serão implementadas 
através de uma estrutura simples, eficiente 
e eficaz em termos de custos que 
minimizará os encargos administrativos e 
gerais. O EIT velará por que as CCI 
atinjam os impactos esperados graças a 
várias atividades identificadas nos 
respetivos planos empresariais que 
favorecem efetivamente o cumprimento 
dos objetivos almejados.

Uma vez que as CCI operam ao longo de 
toda a cadeia de valor da inovação, 
assegurarão um equilíbrio adequado entre 
as atividades de educação, 
empreendedorismo e inovação incluídas 
nos respetivos planos empresariais. As 
operações das CCI serão implementadas 
através de uma estrutura simples, eficiente 
e eficaz em termos de custos que limitará 
os encargos administrativos e gerais a um 
máximo de 3 %. O EIT velará por que as 
CCI atinjam os impactos esperados graças 
a várias atividades identificadas nos 
respetivos planos empresariais que 
favorecem efetivamente o cumprimento 
dos objetivos almejados.
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Or. en

Alteração 327
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os compromissos assumidos por cada um 
dos parceiros das CCI durante todo o 
período contratual da iniciativa serão 
assegurados através da monitorização 
regular das contribuições efetivas dos 
parceiros face aos compromissos iniciais. 
O EIT assegurará que as CCI dispõem de 
um sistema de gestão de riscos na 
eventualidade de alguns parceiros não 
conseguirem cumprir os compromissos 
inicialmente assumidos.

Os compromissos assumidos por cada um 
dos parceiros das CCI durante todo o 
período contratual da iniciativa devem ser 
assegurados através da monitorização 
regular das contribuições efetivas dos 
parceiros face aos compromissos iniciais. 
O EIT deve assegurar que as CCI dispõem 
de um sistema de gestão de riscos na 
eventualidade de alguns parceiros não 
conseguirem cumprir os compromissos 
inicialmente assumidos. No entanto, a 
prioridade para as CCI deve ser 
diversificar as suas receitas e alavancar 
outros investimentos para as suas 
atividades de I&I para não depender de 
contribuições dos seus parceiros. Nenhum 
esforço rumo à sustentabilidade 
financeira deve provocar aumentos de 
propinas ou de quotizações dos parceiros, 
nem uma diminuição do recurso ao 
mecanismo de financiamento por 
subvenções a favor de outros 
instrumentos financeiros, como 
empréstimos ou financiamento 
combinado, exceto nas atividades 
próximas do mercado. As propinas ou 
quotizações devem continuar a ser 
proporcionadas, de modo a garantir a 
participação de pequenas entidades, como 
as PME.

Or. en

Alteração 328
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Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os compromissos assumidos por cada um 
dos parceiros das CCI durante todo o 
período contratual da iniciativa serão 
assegurados através da monitorização 
regular das contribuições efetivas dos 
parceiros face aos compromissos iniciais. 
O EIT assegurará que as CCI dispõem de 
um sistema de gestão de riscos na 
eventualidade de alguns parceiros não 
conseguirem cumprir os compromissos 
inicialmente assumidos.

Os compromissos assumidos por cada um 
dos parceiros das CCI durante todo o 
período contratual da iniciativa devem ser 
assegurados através da monitorização 
regular das contribuições efetivas dos 
parceiros face aos compromissos iniciais. 
O EIT deve assegurar que as CCI dispõem 
de um sistema de gestão de riscos na 
eventualidade de alguns parceiros não 
conseguirem cumprir os compromissos 
inicialmente assumidos. Na prossecução 
da sustentabilidade financeira das suas 
atividades, as CCI devem procurar 
assegurar um conjunto alargado de fontes 
de receitas e de investimento. Quaisquer 
esforços no sentido da sustentabilidade 
financeira não devem conduzir a um 
aumento das propinas nem a uma 
desvantagem para as empresas de menor 
dimensão, como as PME ou as start-ups, 
em termos de quotizações nem de redução 
da concessão de subvenções.

Or. en

Alteração 329
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os compromissos assumidos por cada um 
dos parceiros das CCI durante todo o 
período contratual da iniciativa serão 

Os compromissos assumidos por cada um 
dos parceiros das CCI durante todo o 
período contratual da iniciativa serão 
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assegurados através da monitorização 
regular das contribuições efetivas dos 
parceiros face aos compromissos iniciais. 
O EIT assegurará que as CCI dispõem de 
um sistema de gestão de riscos na 
eventualidade de alguns parceiros não 
conseguirem cumprir os compromissos 
inicialmente assumidos.

assegurados através da monitorização 
regular das contribuições efetivas dos 
parceiros face aos compromissos iniciais. 
O EIT assegurará que as CCI dispõem de 
um sistema de gestão de riscos na 
eventualidade de alguns parceiros não 
conseguirem cumprir os compromissos 
inicialmente assumidos. Contudo, as CCI 
devem dar prioridade à diversificação das 
receitas para alcançar a sustentabilidade 
financeira o mais rapidamente possível.

Or. en

Alteração 330
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Através de um modelo de financiamento 
racionalizado e simplificado, o EIT 
reforçará o impacto e a contribuição das 
CCI para a realização dos objetivos do 
programa Horizonte Europa. A fim de 
multiplicar o valor acrescentado do seu 
apoio, o EIT adaptará o seu modelo de 
financiamento, aplicando melhorias em 
quatro áreas principais.

O EIT deve assegurar uma distribuição 
equilibrada do orçamento ao longo dos 
anos e uma transição suave do atual QFP 
para o próximo, sobretudo para as 
atividades em curso Através de um modelo 
de financiamento racionalizado e 
simplificado, o EIT reforçará o impacto e a 
contribuição das CCI para a realização dos 
objetivos do programa Horizonte Europa. 
A fim de multiplicar o valor acrescentado 
do seu apoio, o EIT deve adaptar o seu 
modelo de financiamento, de molde a 
aumentar progressivamente os 
compromissos dos parceiros das CCI ou 
de outras fontes privadas e públicas, 
aplicando melhorias em quatro áreas 
principais.

Or. en

Alteração 331
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
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em nome do Grupo PPE
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Marisa Matias, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Através de um modelo de financiamento 
racionalizado e simplificado, o EIT 
reforçará o impacto e a contribuição das 
CCI para a realização dos objetivos do 
programa Horizonte Europa. A fim de 
multiplicar o valor acrescentado do seu 
apoio, o EIT adaptará o seu modelo de 
financiamento, aplicando melhorias em 
quatro áreas principais.

Através de um modelo de financiamento 
racionalizado e simplificado, o EIT 
reforçará o impacto e a contribuição das 
CCI para a realização dos objetivos do 
programa Horizonte Europa. A fim de 
multiplicar o valor acrescentado do seu 
apoio, o EIT deve adaptar o seu modelo de 
financiamento, de molde a aumentar 
progressivamente os compromissos dos 
parceiros das CCI ou de outras fontes 
privadas e públicas, aplicando melhorias 
em quatro áreas principais.

Or. en

Alteração 332
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Através de um modelo de financiamento 
racionalizado e simplificado, o EIT 
reforçará o impacto e a contribuição das 
CCI para a realização dos objetivos do 
programa Horizonte Europa. A fim de 
multiplicar o valor acrescentado do seu 
apoio, o EIT adaptará o seu modelo de 
financiamento, aplicando melhorias em 
quatro áreas principais.

Através de um modelo de financiamento 
racionalizado e simplificado, o EIT 
reforçará o impacto e a contribuição das 
CCI para a realização dos objetivos do EIT 
e do programa Horizonte Europa. A fim de 
multiplicar o valor acrescentado do seu 
apoio, o EIT adaptará o seu modelo de 
financiamento, aplicando melhorias em 
quatro áreas principais.

Or. en
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Alteração 333
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em primeiro lugar, o EIT introduzirá uma 
taxa de cofinanciamento a fim de aumentar 
os níveis de investimento privado e 
público. A adaptação do modelo de 
financiamento ajudará as CCI na 
transição para a sustentabilidade 
financeira. Durante a vigência dos acordos-
quadro de parceria, irá incentivá-las a 
diminuir gradualmente a percentagem de 
financiamento do EIT no seu plano 
empresarial, ao mesmo tempo que 
aumentam o nível de coinvestimento de 
fontes exteriores ao EIT. Serão aplicadas 
taxas de cofinanciamento fixas 
decrescentes ao longo de todo o ciclo de 
vida das CCI (arranque, crescimento, 
maturidade, fim da subvenção do EIT), tal 
como a seguir apresentado.

Em primeiro lugar, o EIT introduzirá uma 
taxa de cofinanciamento a fim de aumentar 
os níveis de investimento privado e 
público. A adaptação do modelo de 
financiamento facilitará os seus esforços 
para mobilizar investimentos que não 
sejam receitas dos seus parceiros, 
ajudando as CCI a mobilizar receitas e 
investimentos públicos e privados 
adicionais crescentes, com vista a 
alcançar a sustentabilidade financeira. 
Durante a vigência dos acordos-quadro de 
parceria, irá incentivá-las a diminuir 
gradualmente a percentagem de 
financiamento do EIT no seu plano 
empresarial, ao mesmo tempo que 
aumentam o nível de coinvestimento de 
fontes exteriores ao EIT. O financiamento 
do EIT será diretamente associado aos 
progressos na realização dos objetivos e 
do impacto esperado das CCI e poderá ser 
suprimido em caso de ausência persistente 
de resultados, em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento EIT. Serão 
aplicadas taxas de cofinanciamento fixas 
decrescentes ao longo de todo o ciclo de 
vida das CCI (arranque, crescimento, 
maturidade, fim da subvenção do EIT), tal 
como a seguir apresentado.

Or. en

Justificação

As taxas de cofinanciamento decrescentes devem ser incluídas no ato principal (Regulamento 
EIT).
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Alteração 334
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Marisa Matias, Robert Roos

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em primeiro lugar, o EIT introduzirá uma 
taxa de cofinanciamento a fim de aumentar 
os níveis de investimento privado e 
público. A adaptação do modelo de 
financiamento ajudará as CCI na 
transição para a sustentabilidade financeira. 
Durante a vigência dos acordos-quadro de 
parceria, irá incentivá-las a diminuir 
gradualmente a percentagem de 
financiamento do EIT no seu plano 
empresarial, ao mesmo tempo que 
aumentam o nível de coinvestimento de 
fontes exteriores ao EIT. Serão aplicadas 
taxas de cofinanciamento fixas 
decrescentes ao longo de todo o ciclo de 
vida das CCI (arranque, crescimento, 
maturidade, fim da subvenção do EIT), 
tal como a seguir apresentado.

Em primeiro lugar, o EIT aplicará as taxas 
de cofinanciamento adequadas e 
introduzirá uma taxa de cofinanciamento a 
fim de aumentar os níveis de investimento 
privado e público que não sejam receitas 
dos seus parceiros, ajudando assim as CCI 
na transição para a sustentabilidade 
financeira. O EIT deve adaptar a 
percentagem do financiamento de acordo 
com o plano empresarial das CCI, ao 
mesmo tempo que aumenta o nível de 
coinvestimento de fontes exteriores ao EIT. 
O financiamento do EIT será baseado no 
desempenho, incentivará o impacto e 
recompensará o sucesso, estando 
diretamente associado aos progressos na 
realização dos objetivos das CCI, e poderá 
ser suprimido em caso de ausência 
persistente de resultados.

Or. en

Alteração 335
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em primeiro lugar, o EIT introduzirá uma 
taxa de cofinanciamento a fim de 
aumentar os níveis de investimento 
privado e público. A adaptação do modelo 

Em primeiro lugar, o EIT diminuirá 
gradualmente a taxa de cofinanciamento a 
fim de incentivar o aumento dos níveis de 
investimento privado e público. A 
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de financiamento ajudará as CCI na 
transição para a sustentabilidade financeira. 
Durante a vigência dos acordos-quadro de 
parceria, irá incentivá-las a diminuir 
gradualmente a percentagem de 
financiamento do EIT no seu plano 
empresarial, ao mesmo tempo que 
aumentam o nível de coinvestimento de 
fontes exteriores ao EIT. Serão aplicadas 
taxas de cofinanciamento fixas 
decrescentes ao longo de todo o ciclo de 
vida das CCI (arranque, crescimento, 
maturidade, fim da subvenção do EIT), tal 
como a seguir apresentado.

adaptação do modelo de financiamento 
ajudará as CCI na transição para a 
sustentabilidade financeira. Durante a 
vigência dos acordos-quadro de parceria, 
irá incentivá-las a diminuir gradualmente a 
percentagem de financiamento do EIT no 
seu plano empresarial, ao mesmo tempo 
que aumentam o nível de coinvestimento 
de fontes exteriores ao EIT. Serão 
aplicadas taxas de cofinanciamento fixas 
decrescentes ao longo de todo o ciclo de 
vida das CCI (arranque, crescimento, 
maturidade, fim da subvenção do EIT), tal 
como a seguir apresentado.

Or. en

Alteração 336
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, o processo de atribuição 
de subvenções atualmente utilizado 
orientar-se-á mais para o desempenho e 
os resultados competitivos e para a 
utilização de subvenções plurianuais. O 
Conselho Diretivo do EIT dará maiores 
incentivos às CCI, em especial em função 
do seu desempenho individual, garantindo, 
assim, o maior impacto possível. Por 
conseguinte, o EIT irá alterar as suas 
disposições em matéria de financiamento 
competitivo, a fim de melhorar o seu 
impacto enquanto parte do Horizonte 
Europa.

Em segundo lugar, o EIT garantirá que o 
processo de atribuição de subvenções se 
baseia no desempenho competitivo e que a 
utilização de subvenções plurianuais será 
aumentada. O Conselho Diretivo do EIT 
dará maiores incentivos às CCI, em 
especial em função do seu desempenho 
individual, garantindo, assim, o maior 
impacto possível. Por conseguinte, o EIT 
irá alterar as suas disposições em matéria 
de financiamento competitivo, a fim de 
melhorar o seu impacto enquanto parte do 
Horizonte Europa.

Or. en

Alteração 337
Klaus Buchner
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em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em segundo lugar, o processo de atribuição 
de subvenções atualmente utilizado 
orientar-se-á mais para o desempenho e os 
resultados competitivos e para a utilização 
de subvenções plurianuais. O Conselho 
Diretivo do EIT dará maiores incentivos às 
CCI, em especial em função do seu 
desempenho individual, garantindo, assim, 
o maior impacto possível. Por 
conseguinte, o EIT irá alterar as suas 
disposições em matéria de financiamento 
competitivo, a fim de melhorar o seu 
impacto enquanto parte do Horizonte 
Europa.

Em segundo lugar, o processo de atribuição 
de subvenções atualmente utilizado 
orientar-se-á mais para o desempenho e os 
resultados competitivos e para o impacto, 
bem como para a utilização de subvenções 
plurianuais. O financiamento do EIT deve 
ser associado aos progressos em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento EIT. O Conselho Diretivo 
do EIT dará maiores incentivos às CCI, em 
especial em função do seu desempenho 
individual, garantindo, assim, o maior 
impacto possível.

Or. en

Alteração 338
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, o EIT aplicará regras 
rigorosas para reforçar o mecanismo de 
revisão das operações das CCI antes do 
termo do período inicial de sete anos. Esta 
revisão intercalar, a realizar com a ajuda 
de peritos externos, deve pautar-se pelas 
melhores práticas internacionais, em linha 
com os critérios do Horizonte Europa em 
matéria de acompanhamento e avaliação 
das parcerias europeias, e deve ocorrer 
antes do termo do período inicial de sete 
anos. Em resultado da revisão, o Conselho 

Em terceiro lugar, o EIT aplicará regras 
rigorosas para reforçar o mecanismo de 
revisão das operações das CCI antes do 
termo do período inicial de sete anos. A 
revisão intercalar deve ser realizada por 
peritos externos e deve pautar-se pelas 
melhores práticas internacionais, em linha 
com os critérios do Horizonte Europa em 
matéria de acompanhamento e avaliação 
das parcerias europeias e com os critérios 
identificados no artigo 11.º do 
Regulamento EIT. A revisão deve ocorrer 
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Diretivo tomará a decisão de continuar a 
subvencionar uma CCI ou de suprimir o 
seu financiamento (não prorrogando o 
acordo-quadro de parceria com essa CCI), 
reafetando os recursos a atividades com 
melhores resultados.

antes do termo do período inicial de sete 
anos. Em resultado da revisão, o Conselho 
Diretivo tomará a decisão, em 
conformidade com o artigo 11.º, n.º 3, do 
Regulamento EIT, de continuar, reduzir, 
modificar ou retirar a subvenção a uma 
CCI (não prorrogando o acordo-quadro de 
parceria com essa CCI), reafetando os 
recursos a atividades com melhores 
resultados.

Or. en

Alteração 339
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Em terceiro lugar, o EIT aplicará regras 
rigorosas para reforçar o mecanismo de 
revisão das operações das CCI antes do 
termo do período inicial de sete anos. Esta 
revisão intercalar, a realizar com a ajuda de 
peritos externos, deve pautar-se pelas 
melhores práticas internacionais, em linha 
com os critérios do Horizonte Europa em 
matéria de acompanhamento e avaliação 
das parcerias europeias, e deve ocorrer 
antes do termo do período inicial de sete 
anos. Em resultado da revisão, o Conselho 
Diretivo tomará a decisão de continuar a 
subvencionar uma CCI ou de suprimir o 
seu financiamento (não prorrogando o 
acordo-quadro de parceria com essa CCI), 
reafetando os recursos a atividades com 
melhores resultados.

Em terceiro lugar, o EIT aplicará regras 
rigorosas para reforçar o mecanismo de 
revisão das operações das CCI antes do 
termo do período inicial de sete anos. Esta 
revisão intercalar, a realizar com a ajuda de 
peritos externos independentes, deve 
pautar-se pelas melhores práticas 
internacionais, em linha com os critérios do 
Horizonte Europa em matéria de 
acompanhamento e avaliação das parcerias 
europeias, e deve ocorrer antes do termo do 
período inicial de sete anos. Em resultado 
da revisão, o Conselho Diretivo tomará a 
decisão de continuar a subvencionar uma 
CCI ou de suprimir o seu financiamento 
(não prorrogando o acordo-quadro de 
parceria com essa CCI), reafetando os 
recursos a atividades com melhores 
resultados.

Or. en
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Alteração 340
Robert Roos
em nome do Grupo ECR

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Por último, o EIT prosseguirá os seus 
esforços de simplificação com o objetivo 
de reduzir os encargos administrativos 
desnecessários das CCI27, permitindo a 
execução dos respetivos planos 
empresariais anuais e estratégias 
plurianuais de uma forma flexível e 
eficiente. Estes esforços comportam a 
utilização de custos fixos ou de custos 
unitários para as atividades relevantes das 
CCI. Além disso, a fim de garantir um 
planeamento mais eficaz dos recursos, em 
especial das atividades de inovação, bem 
como facilitar um compromisso reforçado 
e um investimento a longo prazo por parte 
dos parceiros participantes nas atividades 
das CCI, o EIT assinará convenções de 
subvenção plurianuais com as CCI, se for 
caso disso, ao abrigo dos respetivos 
acordos-quadro de parceria. Estas 
convenções de subvenção plurianuais não 
devem exceder três anos.

(5-A) Reduzir a carga administrativa

O EIT deve intensificar os seus esforços de 
simplificação com o objetivo de reduzir os 
encargos administrativos desnecessários 
das CCI, permitindo a execução dos 
respetivos planos empresariais anuais e 
estratégias plurianuais de uma forma 
flexível e eficiente. Estes esforços 
comportam a utilização de custos fixos ou 
de custos unitários para as atividades 
relevantes das CCI. Além disso, a fim de 
garantir um planeamento mais eficaz dos 
recursos, em especial das atividades de 
inovação, bem como facilitar um 
compromisso reforçado e um investimento 
a longo prazo por parte dos parceiros 
participantes nas atividades das CCI, o EIT 
assinará convenções de subvenção 
plurianuais com as CCI, se for caso disso, 
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ao abrigo dos respetivos acordos-quadro de 
parceria. Estas convenções de subvenção 
plurianuais não devem exceder três anos. O 
EIT deve reforçar a confiança junto das 
CCI e avaliar os seus resultados e não o 
seu processo.

_________________
27 Em especial, deixará de ser elaborado o 
relatório anual sobre as atividades 
complementares das CCI, tal como 
recomendado pelo Tribunal de Contas no 
seu relatório especial de 2016 
(Recomendação 1, p. 51).

Or. en

Alteração 341
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Por último, o EIT prosseguirá os seus 
esforços de simplificação com o objetivo 
de reduzir os encargos administrativos 
desnecessários das CCI27, permitindo a 
execução dos respetivos planos 
empresariais anuais e estratégias 
plurianuais de uma forma flexível e 
eficiente. Estes esforços comportam a 
utilização de custos fixos ou de custos 
unitários para as atividades relevantes das 
CCI. Além disso, a fim de garantir um 
planeamento mais eficaz dos recursos, em 
especial das atividades de inovação, bem 
como facilitar um compromisso reforçado 
e um investimento a longo prazo por parte 
dos parceiros participantes nas atividades 
das CCI, o EIT assinará convenções de 
subvenção plurianuais com as CCI, se for 
caso disso, ao abrigo dos respetivos 
acordos-quadro de parceria. Estas 
convenções de subvenção plurianuais não 

Por último, o EIT intensificará os seus 
esforços de simplificação e redução dos 
encargos administrativos para as CCI, 
permitindo a execução dos respetivos 
planos empresariais plurianuais de uma 
forma flexível e eficiente. Estes esforços 
comportam a utilização de custos fixos ou 
de custos unitários para as atividades 
relevantes das CCI. Além disso, a fim de 
garantir um planeamento mais eficaz dos 
recursos, em especial das atividades de 
inovação, bem como facilitar um 
compromisso reforçado e um investimento 
a longo prazo por parte dos parceiros 
participantes nas atividades das CCI, o EIT 
assinará convenções de subvenção 
plurianuais com as CCI ao abrigo dos 
respetivos acordos-quadro de parceria.
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devem exceder três anos.
_________________
27 Em especial, deixará de ser elaborado o 
relatório anual sobre as atividades 
complementares das CCI, tal como 
recomendado pelo Tribunal de Contas no 
seu relatório especial de 2016 
(Recomendação 1, p. 51).

Or. en

Alteração 342
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Por último, o EIT prosseguirá os seus 
esforços de simplificação com o objetivo 
de reduzir os encargos administrativos 
desnecessários das CCI27, permitindo a 
execução dos respetivos planos 
empresariais anuais e estratégias 
plurianuais de uma forma flexível e 
eficiente. Estes esforços comportam a 
utilização de custos fixos ou de custos 
unitários para as atividades relevantes das 
CCI. Além disso, a fim de garantir um 
planeamento mais eficaz dos recursos, em 
especial das atividades de inovação, bem 
como facilitar um compromisso reforçado 
e um investimento a longo prazo por parte 
dos parceiros participantes nas atividades 
das CCI, o EIT assinará convenções de 
subvenção plurianuais com as CCI, se for 
caso disso, ao abrigo dos respetivos 
acordos-quadro de parceria. Estas 
convenções de subvenção plurianuais não 
devem exceder três anos.

Por último, o EIT prosseguirá os seus 
esforços de simplificação com o objetivo 
de reduzir os encargos administrativos 
desnecessários das CCI27, permitindo a 
execução dos respetivos planos 
empresariais anuais e estratégias 
plurianuais de uma forma flexível e 
eficiente. Estes esforços comportam a 
utilização de custos fixos ou de custos 
unitários para as atividades relevantes das 
CCI. Além disso, a fim de garantir um 
planeamento mais eficaz dos recursos, em 
especial das atividades de inovação, bem 
como facilitar um compromisso reforçado 
e um investimento a longo prazo por parte 
dos parceiros participantes nas atividades 
das CCI, o EIT assinará convenções de 
subvenção plurianuais com as CCI, se for 
caso disso, ao abrigo dos respetivos 
acordos-quadro de parceria. Estas 
convenções de subvenção plurianuais 
devem ter a duração mínima de três anos.

_________________ _________________
27 Em especial, deixará de ser elaborado o 27 Em especial, deixará de ser elaborado o 
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relatório anual sobre as atividades 
complementares das CCI, tal como 
recomendado pelo Tribunal de Contas no 
seu relatório especial de 2016 
(Recomendação 1, p. 51).

relatório anual sobre as atividades 
complementares das CCI, tal como 
recomendado pelo Tribunal de Contas no 
seu relatório especial de 2016 
(Recomendação 1, p. 51).

Or. en

Alteração 343
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Por último, o EIT prosseguirá os seus 
esforços de simplificação com o objetivo 
de reduzir os encargos administrativos 
desnecessários das CCI27, permitindo a 
execução dos respetivos planos 
empresariais anuais e estratégias 
plurianuais de uma forma flexível e 
eficiente. Estes esforços comportam a 
utilização de custos fixos ou de custos 
unitários para as atividades relevantes das 
CCI. Além disso, a fim de garantir um 
planeamento mais eficaz dos recursos, em 
especial das atividades de inovação, bem 
como facilitar um compromisso reforçado 
e um investimento a longo prazo por parte 
dos parceiros participantes nas atividades 
das CCI, o EIT assinará convenções de 
subvenção plurianuais com as CCI, se for 
caso disso, ao abrigo dos respetivos 
acordos-quadro de parceria. Estas 
convenções de subvenção plurianuais não 
devem exceder três anos.

Por último, o EIT intensificará os seus 
esforços de simplificação e redução dos 
encargos administrativos para as CCI27, 
permitindo a execução dos respetivos 
planos empresariais plurianuais de uma 
forma flexível e eficiente. Estes esforços 
comportam a utilização de custos fixos ou 
de custos unitários para as atividades 
relevantes das CCI. Além disso, a fim de 
garantir um planeamento mais eficaz dos 
recursos, em especial das atividades de 
inovação, bem como facilitar um 
compromisso reforçado e um investimento 
a longo prazo por parte dos parceiros 
participantes nas atividades das CCI, o EIT 
assinará convenções de subvenção 
plurianuais com as CCI ao abrigo dos 
respetivos acordos-quadro de parceria. 
Estas convenções de subvenção plurianuais 
devem abranger um período mínimo de 
três anos.

_________________ _________________
27 Em especial, deixará de ser elaborado o 
relatório anual sobre as atividades 
complementares das CCI, tal como 
recomendado pelo Tribunal de Contas no 
seu relatório especial de 2016 
(Recomendação 1, p. 51).

27 Em especial, deixará de ser elaborado o 
relatório anual sobre as atividades 
complementares das CCI, tal como 
recomendado pelo Tribunal de Contas no 
seu relatório especial de 2016 
(Recomendação 1, p. 51).
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Or. en

Alteração 344
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 5 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Por último, o EIT prosseguirá os seus 
esforços de simplificação com o objetivo 
de reduzir os encargos administrativos 
desnecessários das CCI27, permitindo a 
execução dos respetivos planos 
empresariais anuais e estratégias 
plurianuais de uma forma flexível e 
eficiente. Estes esforços comportam a 
utilização de custos fixos ou de custos 
unitários para as atividades relevantes das 
CCI. Além disso, a fim de garantir um 
planeamento mais eficaz dos recursos, em 
especial das atividades de inovação, bem 
como facilitar um compromisso reforçado 
e um investimento a longo prazo por parte 
dos parceiros participantes nas atividades 
das CCI, o EIT assinará convenções de 
subvenção plurianuais com as CCI, se for 
caso disso, ao abrigo dos respetivos 
acordos-quadro de parceria. Estas 
convenções de subvenção plurianuais não 
devem exceder três anos.

Por último, o EIT prosseguirá os seus 
esforços de simplificação com o objetivo 
de reduzir os encargos administrativos 
desnecessários das CCI27, permitindo a 
execução dos respetivos planos 
empresariais anuais e estratégias 
plurianuais de uma forma flexível e 
eficiente. Estes esforços comportam a 
utilização de custos fixos ou de custos 
unitários para as atividades relevantes das 
CCI. Além disso, a fim de garantir um 
planeamento mais eficaz dos recursos, em 
especial das atividades de inovação, bem 
como facilitar um compromisso reforçado 
e um investimento a longo prazo por parte 
dos parceiros participantes nas atividades 
das CCI, o EIT assinará convenções de 
subvenção plurianuais com as CCI ao 
abrigo dos respetivos acordos-quadro de 
parceria. Estas convenções de subvenção 
plurianuais não devem exceder três anos.

_________________ _________________
27 Em especial, deixará de ser elaborado o 
relatório anual sobre as atividades 
complementares das CCI, tal como 
recomendado pelo Tribunal de Contas no 
seu relatório especial de 2016 
(Recomendação 1, p. 51).

27 Em especial, deixará de ser elaborado o 
relatório anual sobre as atividades 
complementares das CCI, tal como 
recomendado pelo Tribunal de Contas no 
seu relatório especial de 2016 
(Recomendação 1, p. 51).

Or. en
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Alteração 345
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados de um estudo 
independente aprofundado, realizado em 
estreita cooperação com a Comissão, o EIT 
definirá, até final de 2023, as relações 
com as CCI que deixarão de receber 
subvenções durante o período de 
programação de 2021-2027. Dependendo 
dos resultados positivos de uma revisão 
final, o EIT pode celebrar um memorando 
de cooperação com cada CCI, mantendo a 
cooperação após o termo do acordo-quadro 
de parceria. Esse memorando deve incluir, 
nomeadamente, os direitos e as obrigações 
relacionados com:

Em função dos resultados de um estudo 
independente aprofundado, realizado em 
estreita cooperação com a Comissão, o EIT 
avaliará as CCI cujo acordo-quadro de 
parceria termine durante o período de 
programação de 2021-2027 e definirá a 
sua relação daí em diante. Dependendo 
dos resultados positivos de uma revisão 
aprofundada por peritos externos 
independentes e de uma decisão positiva 
do seu Conselho Diretivo, o EIT pode, nos 
termos do artigo 11.º do Regulamento 
EIT, decidir:

– prorrogar o acordo-quadro de parceria 
até ao final do período de programação 
em curso, se a avaliação revelar que 
determinadas atividades da CCI ainda 
não podem ser financeiramente 
sustentáveis, mas que continuam a ser 
cruciais para a realização das tarefas, das 
atividades e das capacidades de resposta 
aos desafios societais, pelo que ainda 
necessitam de apoio financeiro do EIT 
para que se tornem financeiramente 
sustentáveis. Em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento EIT, essa 
prorrogação deve estar sujeita a 
determinadas condições e deve ser 
limitada em termos de âmbito, orçamento 
e tempo;
– celebrar um memorando de cooperação 
com a CCI, mantendo a cooperação após o 
termo do acordo-quadro de parceria. Esse 
memorando deve incluir, nomeadamente, 
os direitos e as obrigações relacionados 
com:
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Or. en

Alteração 346
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em função dos resultados de um estudo 
independente aprofundado, realizado em 
estreita cooperação com a Comissão, o EIT 
definirá, até final de 2023, as relações com 
as CCI que deixarão de receber subvenções 
durante o período de programação de 
2021-2027. Dependendo dos resultados 
positivos de uma revisão final, o EIT pode 
celebrar um memorando de cooperação 
com cada CCI, mantendo a cooperação 
após o termo do acordo-quadro de parceria. 
Esse memorando deve incluir, 
nomeadamente, os direitos e as obrigações 
relacionados com:

O EIT desenvolve os princípios gerais 
para a relação com as CCI após o termo 
do acordo-quadro de parceria, em 
conformidade com o quadro do Horizonte 
Europa para parcerias europeias. Em 
função dos resultados de um estudo 
independente aprofundado, realizado em 
estreita cooperação com a Comissão, o EIT 
avaliará e definirá, até final de 2023, o 
impacto e os resultados das três CCI que 
deixarão de receber subvenções durante o 
período de programação de 2021-2027 e, 
posteriormente, definirá as relações com 
essas CCI. Após o resultado positivo de 
uma revisão final realizada por peritos 
independentes e sujeita a uma decisão do 
Conselho Diretivo, o EIT pode decidir:
– prorrogar o acordo-quadro de parceria 
até ao final do período de programação 
em curso, se a avaliação revelar que 
determinadas atividades estruturadas de 
educação, de formação e de estrutura 
horizontal ainda necessitam de apoio 
financeiro do EIT para que as CCI se 
tornem financeiramente sustentáveis;
– celebrar um memorando de cooperação 
com uma CCI, mantendo a cooperação 
após o termo do acordo-quadro de parceria. 
Esse memorando deve incluir, 
nomeadamente, os direitos e as obrigações 
relacionados com:

Or. en
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Alteração 347
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 6 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– a utilização da marca EIT, a 
participação nos Prémios EIT e noutras 
iniciativas organizadas pelo EIT;

– os direitos e as obrigações 
associados à prossecução das atividades 
do triângulo do conhecimento, bem como 
a manutenção do ecossistema e da rede 
das CCI, bem como a utilização da marca 
EIT, a participação nos Prémios EIT e 
noutras iniciativas organizadas pelo EIT; a 
utilização do rótulo EIT em programas de 
educação e formação; e as relações com a 
comunidade de antigos alunos do EIT;

Or. en

Alteração 348
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 6 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– a utilização do rótulo EIT em 
programas de educação e formação;

Suprimido

Or. en

Alteração 349
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 6 – parágrafo 1 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração
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– a participação em convites 
concorrenciais do EIT para atividades 
transversais e serviços partilhados entre as 
CCI;

– as condições para a participação 
em convites concorrenciais do EIT para 
atividades transversais e serviços 
partilhados entre as CCI;

Or. en

Alteração 350
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.4 – ponto 6 – parágrafo 1 – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

– as relações com a comunidade de 
antigos alunos do EIT.

Suprimido

Or. en

Alteração 351
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.5 – parágrafo 6 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– O novo programa Europa Criativa 
será especificamente relevante para as 
atividades de uma futura CCI dedicada às 
indústrias culturais e criativas. Serão 
desenvolvidas fortes sinergias e 
complementaridades com o programa em 
domínios como as competências, os 
empregos e os modelos empresariais 
criativos.

– O novo programa Europa Criativa 
será especificamente relevante para as 
atividades de uma futura CCI dedicada aos 
setores culturais e criativos. Serão 
desenvolvidas fortes sinergias e 
complementaridades com o programa em 
domínios como as competências, os 
empregos e os modelos empresariais 
criativos, tendo também em conta as 
condições de trabalho e as situações 
contratuais das pessoas que trabalham 
nos setores culturais e criativos.

Or. en
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Alteração 352
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3 – ponto 3.5 – parágrafo 6 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– O novo programa Europa Criativa 
será especificamente relevante para as 
atividades de uma futura CCI dedicada às 
indústrias culturais e criativas. Serão 
desenvolvidas fortes sinergias e 
complementaridades com o programa em 
domínios como as competências, os 
empregos e os modelos empresariais 
criativos.

– O novo programa Europa Criativa 
será especificamente relevante para as 
atividades de uma futura CCI dedicada aos 
setores culturais e criativos. Serão 
desenvolvidas fortes sinergias e 
complementaridades com o programa em 
domínios como as competências, os 
empregos e os modelos empresariais 
criativos.

Or. en

Alteração 353
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A crise resultante do surto de 
COVID-19
As profundas alterações sociais, 
económicas, ambientais e tecnológicas 
resultantes do surto de COVID-19 
exigirão a colaboração de todas as 
instituições, organismos, serviços e 
agências da União, e o EIT deve 
contribuir para os esforços de inovação 
que são necessários para dar uma 
resposta coerente à crise. O EIT deve 
garantir que as CCI ajudam a assegurar 
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soluções inovadoras em diferentes 
domínios de ação, de acordo com as 
prioridades do plano de recuperação da 
União, o Pacto Ecológico Europeu, a 
Estratégia Industrial da União e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas, a fim de contribuir 
para a recuperação das nossas sociedades 
e da economia e de reforçar a sua 
sustentabilidade e resiliência. Cada CCI 
deve desenvolver um plano estratégico a 
dois anos para contribuir para atenuar os 
efeitos da crise na economia, em especial 
a agitação social e a contração do 
investimento. Importa prestar especial 
atenção às ações destinadas a aumentar a 
resiliência dos seus ecossistemas de 
inovação, mais concretamente das 
microempresas, das pequenas e médias 
empresas e das start-ups, mas também dos 
estudantes, dos investigadores, dos 
empresários e dos trabalhadores mais 
afetados pela crise.
O EIT deve garantir que as CCI são 
capazes de funcionar com a flexibilidade 
necessária para se adaptarem às 
exigências crescentes resultantes da crise 
da COVID-19 e para responderem ao 
plano de recuperação europeu. As CCI, 
em sinergia com outras fileiras e agências 
de inovação, pode propor iniciativas 
destinadas a apoiar o atual ecossistema de 
inovação assente no triângulo do 
conhecimento. Podem publicar convites à 
apresentação de propostas específicos, 
promover iniciativas utilizando as suas 
parcerias, ecossistemas e comunidades, 
elaborar projetos individuais e entre CCI 
para apoiar a restruturação sustentável 
das empresas e identificar PME, start-ups 
e outras partes interessadas que precisem 
de apoio. Devem ser suficientemente 
flexíveis para criar medidas de apoio 
«adequadas à finalidade» para os seus 
parceiros e beneficiários e até mesmo 
além das comunidades existentes. Terão 
de se adaptar a um período de métodos de 
trabalho mais descentralizados e à 
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distância, de menos viagens, de maior 
incerteza e de distanciamento físico 
prolongado. Deverão ajudar os parceiros, 
os beneficiários e os estudantes com 
ferramentas colaborativas inovadoras, 
instrumentos, informações e serviços de 
apoio.
No final de 2023, o Conselho Diretivo do 
EIT, em coordenação com a Comissão, 
deve avaliar a eventual necessidade de 
prorrogar a duração das iniciativas de 
cada CCI relacionadas com a COVID-19.

Or. en

Alteração 354
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE
Marisa Matias

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. O EIT Saúde deve reunir 
conhecimentos especializados e dados e 
informações para o desenvolvimento de 
vacinas, testes e tratamentos médicos para 
a COVID-19. Deve estabelecer 
plataformas horizontais capazes de apoiar 
a investigação e o desenvolvimento no 
âmbito de iniciativas relacionadas com as 
vacinas levadas a cabo pela academia, 
pela indústria, sobretudo as pequenas e 
médias empresas, e por outras 
organizações experientes em contexto pré-
clínico, em ensaios de vacinas e na 
produção de materiais para ensaios 
clínicos.

Or. en

Alteração 355
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Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As necessidades orçamentais do EIT para o 
período de 2021-2027 são de [3 000] 
milhões de euros e assentam em três 
componentes principais: 1) despesas 
relativas às oito CCI existentes (sendo que 
os acordos-quadro de parceria de três delas 
chegarão ao fim até 2024) e ao lançamento 
de duas novas CCI (em 2022 e 2025); 2) 
lançamento de uma nova ação de apoio e 
coordenação do EIT; e 3) despesas 
administrativas.

As necessidades orçamentais do EIT para o 
período de 2021-2027 são de 4 % do pilar 
Europa Inovadora do Horizonte Europa 
(pilar III) e assentam em dois 
componentes principais: 1) despesas 
relativas às oito CCI existentes (sendo que 
os acordos-quadro de parceria de três delas 
chegarão ao fim até 2024) e ao lançamento 
de duas novas CCI (em 2024 e 2026); e 2) 
despesas administrativas.

Or. en

Alteração 356
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As necessidades orçamentais do EIT para o 
período de 2021-2027 são de [3 000] 
milhões de euros e assentam em três 
componentes principais: 1) despesas 
relativas às oito CCI existentes (sendo que 
os acordos-quadro de parceria de três delas 
chegarão ao fim até 2024) e ao lançamento 
de duas novas CCI (em 2022 e 2025); 2) 
lançamento de uma nova ação de apoio e 
coordenação do EIT; e 3) despesas 
administrativas.

As necessidades orçamentais do EIT para o 
período de 2021-2027 são de 4 % do 
Horizonte Europa e assentam em dois 
componentes principais: 1) despesas 
relativas às oito CCI existentes (sendo que 
os acordos-quadro de parceria de três delas 
chegarão ao fim até 2024) e ao lançamento 
de duas novas CCI (em 2022 e 2025); e 2) 
despesas administrativas.

Or. en
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Alteração 357
Robert Roos
em nome do Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As necessidades orçamentais do EIT para o 
período de 2021-2027 são de [3 000] 
milhões de euros e assentam em três 
componentes principais: 1) despesas 
relativas às oito CCI existentes (sendo que 
os acordos-quadro de parceria de três delas 
chegarão ao fim até 2024) e ao lançamento 
de duas novas CCI (em 2022 e 2025); 2) 
lançamento de uma nova ação de apoio e 
coordenação do EIT; e 3) despesas 
administrativas.

As necessidades orçamentais do EIT para o 
período de 2021-2027 são de [3 000] 
milhões de euros e assentam em três 
componentes principais: 1) despesas 
relativas às oito CCI existentes (sendo que 
os acordos-quadro de parceria de três delas 
chegarão ao fim até 2024) e ao possível 
lançamento de uma nova CCI; 2) 
lançamento de uma nova ação de apoio e 
coordenação do EIT; e 3) despesas 
administrativas.

Or. en

Alteração 358
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 
Inovação. Espera-se que, graças à 
introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros de 
outras fontes públicas e privadas. O 
orçamento para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025) será de cerca 

Estão previstos cerca de 96,7 % (4 640 
milhões de euros) do orçamento total do 
EIT para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, dos quais:
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de [300] milhões de euros. Caso lhe venha 
a ser disponibilizado orçamento adicional, 
o EIT poderá lançar mais CCI.

– pelo menos 10 % a 15 % (464 a 
696 milhões de euros) de medidas ao 
abrigo do Mecanismo Regional de 
Inovação,
– no máximo 3 % (120 milhões de euros) 
para a fase de arranque da fase piloto 
para ajudar a desenvolver a capacidade 
de empreendedorismo e de inovação das 
instituições de ensino superior. 
Dependendo do resultado da avaliação 
intercalar, este valor poderá ser 
aumentado e dedicado à expansão da fase 
piloto (últimos quatro anos),
– 5,5 % (250 milhões de euros) para o 
lançamento de convites para duas novas 
CCI possíveis (com base numa revisão 
intercalar positiva).
Espera-se que, graças à introdução de uma 
taxa de cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [2 400] milhões de euros de 
outras fontes públicas e privadas.

Caso lhe venha a ser disponibilizado 
orçamento adicional, o EIT poderá lançar 
mais CCI.

Or. en

Alteração 359
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D
Patrizia Toia

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 

Estão previstos cerca de 96,7 % do 
orçamento total do EIT para financiar 
novas CCI e as CCI já existentes, dos 
quais:
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Inovação. Espera-se que, graças à 
introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros 
de outras fontes públicas e privadas. O 
orçamento para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025) será de cerca 
de [300] milhões de euros. Caso lhe venha 
a ser disponibilizado orçamento adicional, 
o EIT poderá lançar mais CCI.

– pelo menos 10 % devem ser reservados 
para o Mecanismo Regional de Inovação,
– pelo menos, 3 % para o lançamento de 
uma ação-piloto destinada a reforçar a 
capacidade de empreendedorismo e de 
inovação das instituições de ensino 
superior,
– cerca de 10 % para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025). Caso lhe 
venha a ser disponibilizado orçamento 
adicional, o EIT poderá lançar mais CCI,
– pelo menos 7 % devem ser atribuídos a 
atividades transversais às várias CCI, 
incluindo convites à apresentação de 
propostas concorrenciais dirigidos às CCI 
cujo acordo-quadro de parceria tenha 
cessado.
Espera-se que, graças à introdução de 
uma taxa de financiamento do EIT 
gradualmente decrescente, as CCI 
venham a mobilizar mais 50 % de fundos 
de outras fontes públicas e privadas.

Or. en

Alteração 360
Robert Roos
em nome do Grupo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 
Inovação. Espera-se que, graças à 
introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros de 
outras fontes públicas e privadas. O 
orçamento para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025) será de cerca 
de [300] milhões de euros. Caso lhe venha 
a ser disponibilizado orçamento adicional, 
o EIT poderá lançar mais CCI.

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 
Inovação. Espera-se que, graças à 
introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros de 
outras fontes públicas e privadas.

Or. en

Alteração 361
Ignazio Corrao

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 
Inovação. Espera-se que, graças à 
introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros de 
outras fontes públicas e privadas. O 
orçamento para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025) será de cerca 
de [300] milhões de euros. Caso lhe venha 
a ser disponibilizado orçamento adicional, 
o EIT poderá lançar mais CCI.

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 
Inovação, e um montante suficiente, de 
pelo menos 3 %, para a criação de novos 
centros de colocalização. Espera-se que, 
graças à introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros de 
outras fontes públicas e privadas. O 
orçamento para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025) será de cerca 
de [300] milhões de euros. Caso lhe venha 
a ser disponibilizado orçamento adicional, 
o EIT poderá lançar mais CCI.

Or. en
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Justificação

Os centros de colocalização são extremamente importantes, uma vez que constituem as 
plataformas de inovação das CCI. Seria importante abrir mais destes centros, sobretudo em 
regiões com desempenho insuficiente, uma vez que poderão ser a força motriz do respetivo 
desenvolvimento. Por estas razões, importa prever um orçamento dedicado à abertura de 
novos centros de colocalização.

Alteração 362
Elena Lizzi

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 
Inovação. Espera-se que, graças à 
introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros de 
outras fontes públicas e privadas. O 
orçamento para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025) será de cerca 
de [300] milhões de euros. Caso lhe venha 
a ser disponibilizado orçamento adicional, 
o EIT poderá lançar mais CCI.

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 
existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 
Inovação. Espera-se que, graças à 
introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros de 
outras fontes públicas e privadas. O 
orçamento para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025) será de cerca 
de [300] milhões de euros cada.

Or. en

Alteração 363
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estão previstos cerca de [2 500] milhões de 
euros (83,3 % do orçamento total do EIT) 
para financiar novas CCI e as CCI já 

Estão previstos cerca de 96,7 % do 
orçamento total do EIT para financiar 
novas CCI e as CCI já existentes, dos 
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existentes, incluindo [200] milhões de 
euros para o Mecanismo Regional de 
Inovação. Espera-se que, graças à 
introdução de uma taxa de 
cofinanciamento, as CCI venham a 
mobilizar mais [1 500] milhões de euros 
de outras fontes públicas e privadas. O 
orçamento para o lançamento de duas 
novas CCI (em 2022 e 2025) será de cerca 
de [300] milhões de euros. Caso lhe venha 
a ser disponibilizado orçamento adicional, 
o EIT poderá lançar mais CCI.

quais:

– pelo menos 15 % para o Mecanismo 
Regional de Inovação,
– cerca de 10 % para o lançamento de 
duas novas CCI, em 2022 e em 2025, 
respetivamente. Espera-se que as CCI 
venham a mobilizar mais financiamento 
de outras fontes públicas e privadas. Caso 
lhe venha a ser disponibilizado orçamento 
adicional, o EIT poderá lançar mais CCI.

Or. en

Alteração 364
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O EIT lançará uma nova ação de apoio 
para ajudar a desenvolver a capacidade 
de empreendedorismo e de inovação das 
instituições de ensino superior. Esta ação 
exigirá serviços horizontais de gestão e 
acompanhamento de projetos. São 
necessários cerca de [400] milhões de 
euros do orçamento do EIT (máx. 14 %) 
para realizar estas atividades, com [120] 
milhões de euros destinados à fase de 
arranque (primeiros 3 anos) e o restante à 
fase de expansão (últimos 4 anos).

Suprimido
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Or. en

Alteração 365
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O EIT lançará uma nova ação de apoio 
para ajudar a desenvolver a capacidade 
de empreendedorismo e de inovação das 
instituições de ensino superior. Esta ação 
exigirá serviços horizontais de gestão e 
acompanhamento de projetos. São 
necessários cerca de [400] milhões de 
euros do orçamento do EIT (máx. 14 %) 
para realizar estas atividades, com [120] 
milhões de euros destinados à fase de 
arranque (primeiros 3 anos) e o restante à 
fase de expansão (últimos 4 anos).

Suprimido

Or. en

Justificação

Por razões de simplificação, este parágrafo foi integrado no primeiro parágrafo desta secção 
(4.1. Necessidades orçamentais).

Alteração 366
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.1 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O EIT continuará a ser uma organização 
eficiente e dinâmica. As despesas 
administrativas, incluindo os custos de 
pessoal, administrativos, das infraestruturas 
e de funcionamento, aumentarão, mas não 

O EIT continuará a ser uma organização 
eficiente e dinâmica. As despesas 
administrativas do EIT, incluindo os custos 
de pessoal, administrativos, das 
infraestruturas e de funcionamento, 
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devem exceder, em média, 3 % do 
orçamento do EIT. Parte das despesas 
administrativas é assegurada pela Hungria 
através da disponibilização gratuita de 
instalações até ao final de 2029. Por 
conseguinte, as despesas administrativas 
ascenderão a cerca de 73 milhões de 
euros para 2021-2027. Apresenta-se de 
seguida a repartição do orçamento:

aumentarão, mas não devem exceder, em 
média, 3 % do orçamento do EIT. Parte das 
despesas administrativas é assegurada pela 
Hungria através da disponibilização 
gratuita de instalações até ao final de 2029.

Or. en

Alteração 367
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A avaliação do impacto do EIT será 
continuamente melhorada no próximo 
período de programação, tendo em conta os 
ensinamentos retirados e a experiência 
adquirida até à data. O EIT aplicará um 
quadro de avaliação, elaboração de 
relatórios e acompanhamento que seja 
flexível e assegure a coerência com a 
abordagem global adotada para o 
Horizonte Europa. Em especial, serão 
melhorados os fluxos de comunicação 
entre a Comissão, o EIT e as CCI, de modo 
a garantir que os objetivos são cumpridos 
de forma coerente, coerente e eficiente.

A avaliação do impacto do EIT será 
continuamente melhorada no próximo 
período de programação, tendo em conta os 
ensinamentos retirados e a experiência 
adquirida até à data. O EIT aplicará um 
quadro de avaliação, elaboração de 
relatórios e acompanhamento que seja 
flexível e assegure a coerência com a 
abordagem global adotada para o 
Horizonte Europa. Em especial, serão 
melhorados os fluxos de comunicação 
entre a Comissão, o EIT e as CCI, de modo 
a garantir que os objetivos são cumpridos 
de forma coerente e eficiente. Para 
facilitar o processo, cada CCI deve 
reforçar os seus próprios serviços de 
acompanhamento, avaliação e 
aprendizagem, para que as capacidades e 
os dados necessários estejam disponíveis 
para os avaliadores externos se e quando 
forem necessários.

Or. en
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Alteração 368
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Revisão intercalar do EIT
Três anos após a sua criação e tendo em 
conta as avaliações periódicas previstas 
no artigo 19.º do Regulamento [xxx] 
relativo ao EIT, o EIT deve ser objeto de 
uma revisão intercalar exaustiva 
realizada pela Comissão. Essa revisão 
intercalar também deve avaliar, entre 
outros elementos, a eficácia das 
estratégias de sustentabilidade financeira 
das CCI, a viabilidade da intensificação 
da colaboração entre o EIT e todos os 
órgãos de execução do pilar III do 
Horizonte Europa a fim de examinar se o 
EIT poderia desempenhar um papel mais 
transversal a todos os pilares do 
Horizonte Europa e/ou criar um balcão 
único para a inovação com um conjunto 
de atividades complementares diferentes.

Or. en

Alteração 369
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão realizará avaliações periódicas 
das atividades do EIT, incluindo as que são 
geridas através das CCI, em conformidade 
com as disposições do Regulamento EIT e 
do Regulamento Horizonte Europa. Estas 
avaliações incidirão sobre a eficácia, a 

A Comissão realizará avaliações periódicas 
das atividades do EIT, incluindo as que são 
geridas através das CCI, em conformidade 
com as disposições do Regulamento EIT e 
do Regulamento Horizonte Europa. Estas 
avaliações incidirão sobre a eficácia, a 
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eficiência, a pertinência, a coerência e o 
valor acrescentado para a UE das 
atividades do EIT, incluindo as CCI . Terão 
por base avaliações externas independentes 
e contribuirão para as avaliações globais 
intercalares e ex post do programa 
Horizonte Europa. Além disso, o EIT 
procederá a uma revisão aprofundada de 
cada CCI antes do termo do 7.º e do 14.º 
anos de atividade, ao abrigo dos acordos-
quadro de parceria.

eficiência, a pertinência, a coerência e o 
valor acrescentado para a UE das 
atividades do EIT, incluindo as CCI . Terão 
por base avaliações externas independentes 
e contribuirão para as avaliações globais 
intercalares e ex post do programa 
Horizonte Europa. Além disso, o EIT 
procederá a uma revisão aprofundada de 
cada CCI em conformidade com os 
artigos 10.º, 11.º e 19.º do Regulamento 
EIT.

Or. en

Alteração 370
Lina Gálvez Muñoz
em nome do Grupo S&D

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A elaboração de relatórios e o 
acompanhamento do desempenho 
operacional das CCI e respetivos 
resultados constituirão uma das 
principais funções do EIT, executadas em 
cooperação com os serviços institucionais 
comuns do Horizonte Europa. O sistema 
de elaboração de relatórios e 
acompanhamento das CCI será integrado 
no sistema global de monitorização do 
programa Horizonte Europa, em especial 
através da aplicação de modelos de dados 
comuns, nomeadamente a recolha de 
dados. A Comissão participará na conceção 
conjunta de todos os indicadores e 
instrumentos de impacto e 
acompanhamento relevantes desenvolvidos 
ou aplicados pelo EIT, a fim de assegurar a 
compatibilidade e a coerência com o 
sistema de monitorização global do 
Horizonte Europa, incluindo as principais 
vias de impacto, o quadro de critérios para 
as parcerias europeias e o processo de 
planeamento estratégico. Além disso, o 

O EIT deve melhorar os seus sistemas de 
acompanhamento atuais de acordo com o 
sistema global de monitorização do 
programa Horizonte Europa, em especial 
através da aplicação de modelos de dados 
comuns, nomeadamente a recolha de 
dados, da introdução de um quadro de 
comunicação de informações e de 
acompanhamento que inclua indicadores-
chave de desempenho, em linha com as 
principais vias de impacto do programa 
Horizonte Europa. A Comissão deve 
acompanhar permanentemente a gestão e 
a execução das atividades do EIT e 
participará na conceção conjunta de todos 
os indicadores e instrumentos de impacto e 
acompanhamento relevantes desenvolvidos 
ou aplicados pelo EIT, a fim de assegurar a 
compatibilidade e a coerência com o 
sistema de monitorização global do 
Horizonte Europa, incluindo o quadro de 
critérios para as parcerias europeias e o 
processo de planeamento estratégico. Além 
disso, o EIT terá em conta a metodologia 
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EIT terá em conta a metodologia Radar da 
Inovação ao abrigo do Horizonte Europa e 
explorará a forma como os radares de 
inovação podem ser aproveitados pelas 
CCI para o reforço das respetivas 
atividades de acompanhamento.

Radar da Inovação ao abrigo do Horizonte 
Europa e explorará a forma como os 
radares de inovação podem ser 
aproveitados pelas CCI para o reforço das 
respetivas atividades de acompanhamento.

Or. en

Alteração 371
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 7 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Impacto económico/em termos de 
inovação, ao influenciar a criação e o 
crescimento de empresas, bem como a 
geração de novas soluções inovadoras para 
fazer face a desafios globais, criando 
empregos diretos e indiretos e mobilizando 
outros investimentos públicos e privados;

(1) Impacto económico/em termos de 
inovação, ao influenciar a criação e o 
crescimento de empresas, bem como a 
geração de novas soluções inovadoras para 
fazer face a desafios globais, criando 
empregos diretos e indiretos e mobilizando 
investimentos públicos e privados 
adicionais;

Or. en

Alteração 372
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 7 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Impacto societal, ao dar resposta às 
prioridades políticas da UE nos domínios 
das alterações climáticas, da energia, das 
matérias-primas, da saúde ou dos 
alimentos, através de soluções inovadoras, 

(3) Impacto societal, ao dar resposta às 
prioridades políticas da UE nos domínios 
das alterações climáticas (atenuação das 
alterações climáticas e reforço da 
resiliência climática/promoção da 
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do diálogo com os cidadãos e os 
utilizadores finais e do reforço da adoção 
de soluções inovadoras nestes domínios na 
sociedade.

adaptação) e da redução das emissões 
líquidas de GEE para zero, da energia, das 
matérias-primas, da saúde, da indústria 
transformadora de valor acrescentado, da 
mobilidade urbana ou dos alimentos, 
através de soluções inovadoras, do diálogo 
com os cidadãos e os utilizadores finais e 
do reforço da adoção de soluções 
inovadoras nestes domínios na sociedade.

Or. en

Alteração 373
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
em nome do Grupo PPE

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 7 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Impacto sistémico, ao abordar 
questões complexas e interligadas, criar 
soluções inovadoras abrangentes, 
produzir aplicações transformadoras com 
efeitos integrados em múltiplos setores, 
contribuir para definir as políticas da 
União e fazer face aos desafios societais 
globais, dentro de cada comunidade de 
CCI e sobretudo nas relações entre 
diferentes CCI;

Or. en

Alteração 374
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

O EIT assegurará que os dados que Para melhorar a transparência e a 
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recolhe através do seu sistema de 
acompanhamento interno, incluindo os 
resultados das CCI, sejam plenamente 
integrados no sistema global de gestão de 
dados do programa Horizonte Europa. 
Garantirá que as informações resultantes 
do processo de acompanhamento e 
avaliação sejam disponibilizadas em tempo 
útil e estejam acessíveis numa base de 
dados eletrónica comum sobre a aplicação 
do programa Horizonte Europa. Além 
disso, o EIT velará pela elaboração de 
relatórios específicos sobre impactos 
quantitativos e qualitativos, 
designadamente sobre as contribuições 
financeiras autorizadas e efetivamente 
realizadas.

abertura, o EIT deve assegurar que os 
dados que recolhe através do seu sistema 
de acompanhamento interno, incluindo os 
resultados das CCI, sejam plenamente 
acessíveis e integrados no sistema global 
de gestão de dados do programa Horizonte 
Europa. Deve garantir que as informações 
resultantes do processo de 
acompanhamento e avaliação sejam 
disponibilizadas em tempo útil e estejam 
acessíveis na base de dados eletrónica 
comum sobre a aplicação do programa 
Horizonte Europa. Além disso, o EIT 
velará pela elaboração de relatórios 
específicos sobre impactos quantitativos e 
qualitativos, designadamente sobre as 
contribuições financeiras autorizadas e 
efetivamente realizadas.

Or. en

Alteração 375
Klaus Buchner
em nome do Grupo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta de decisão
Anexo I – ponto 4 – ponto 4.2 – parágrafo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Revisão intercalar do EIT
O EIT deve ser objeto de uma revisão 
intercalar exaustiva realizada pela 
Comissão, com base nas avaliações 
periódicas previstas no artigo 19.º do 
Regulamento EIT. Esta deve ser realizada 
com o apoio de peritos externos 
independentes, selecionados com base 
num processo aberto e transparente, 
assim que estiverem disponíveis 
informações suficientes acerca do 
progresso do EIT em termos de execução, 
mas o mais tardar quatro anos após o 
início da execução do programa. 
A revisão intercalar deve avaliar, entre 
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outros elementos, o êxito e a potencial 
continuação e, respetivamente, a 
expansão da fase piloto das instituições de 
ensino superior, bem como se estão 
reunidas as condições orçamentais 
necessárias para o lançamento de uma 
nova CCI. Deve prever ainda uma 
perspetiva quantitativa e qualitativa do 
contributo do EIT e das CCI em termos de 
redução das emissões líquidas de GEE 
para zero, do Pacto Ecológico Europeu e 
da realização dos ODS. Além disso, deve 
determinar se é viável aproximar todos os 
órgãos de execução do pilar III do 
Horizonte Europa, a fim de criar um 
balcão único para a inovação com um 
conjunto de atividades complementares 
diferentes.

Or. en


