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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. A proposta de regulamento da Comissão

A proposta de criação do Instituto Europeu de Tecnologia (IET) foi apresentada, pela primeira 
vez, no relatório da Comissão, da Primavera de 2005, no âmbito da revisão intercalar da 
Estratégia de Lisboa. Em 22 de Janeiro de 2006, com base num vasto processo de consulta, a 
Comissão aprovou a sua primeira comunicação sobre o IET, delineando as suas ambições e os 
eventuais domínios de acção para o Instituto. Em Março de 2006, o Conselho Europeu 
reconheceu que o IET seria um passo importante para colmatar a lacuna existente entre o 
ensino superior, a investigação e a inovação, e convidou a Comissão a apresentar uma 
proposta, até meados de Junho, sobre outras medidas que se entenda ser necessário tomar. Em 
8 de Junho de 2006, a Comissão aprovou uma segunda comunicação sobre o IET e, em 18 de 
Outubro de 2006, apresentou uma proposta de regulamento que estabelece o Instituto 
Europeu de Tecnologia.

2. Posição da relatora

A relatora concorda com os princípios gerais relativos à criação e à actividade do IET, 
conforme são apresentados na proposta da Comissão. No entanto, manifesta intenção de 
apresentar diversas alterações no sentido de alertar para a necessidade de elaborar uma base 
jurídica e financeira para a actividade do Instituto, bem como normas aplicáveis à gestão dos 
direitos de propriedade intelectual.

Até à data, nenhuma iniciativa comunitária abordou, completamente e em simultâneo, a 
integração plena dos três lados do triângulo do conhecimento, de forma a que se reforcem 
mutuamente. Os anteriores programas foram exclusivamente votados a um único elemento do 
triângulo ou, no máximo, a dois deles (Sétimo Programa-Quadro de Investigação e 
Desenvolvimento Tecnológico (2007-2013), Programa para a Competitividade e a Inovação) 
e, principalmente, apoiaram o seu desenvolvimento apenas a nível nacional. Tendo em conta a 
natureza e a escala de desafio da inovação, a actividade a nível europeu pode proporcionar 
vantagens adicionais que os Estados-Membros não estão em condições de alcançar por si só.

A proposta de criação do Instituto Europeu de Tecnologia é importante para o mundo do 
ensino e da ciência, em particular nos novos Estados-Membros da União, porque aumenta as 
oportunidades de cooperação directa entre as instituições de ensino e científicas nesses países e 
os órgãos europeus mais progressistas, bem como as empresas europeias, incentivando 
simultaneamente as candidaturas a financiamento dos programas comunitários no domínio da 
educação. Por conseguinte, o Instituto criará oportunidades de elaborar programas no domínio 
da educação e da investigação com base em requisitos económicos genuínos. É de louvar que a 
missão do Instituto saliente a necessidade de empreender mais esforços para comercializar os 
resultados da investigação e que adopte uma visão a mais longo prazo sobre o modo como o 
funcionamento do IET aumentará a competitividade da economia europeia e das economias 
nacionais nos mercados de todo o mundo.

No que diz respeito ao conceito de "triângulo do conhecimento", a relatora considera que 
a base jurídica da proposta exclui a possibilidade de o IET funcionar como um Instituto de 
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ensino e de atribuição de graus académicos, visto que nos termos do artigo 49° do TUE, a 
educação continua a incluir-se no âmbito das competências nacionais. 

O IET deveria criar uma marca própria - um diploma do IET - que complementaria os graus 
académicos formalmente atribuídos pelas instituições de ensino que pertençam à rede de 
Comunidades de Conhecimento e Inovação (CCI).

Embora reconheça a importância de todos estes três elementos do triângulo do conhecimento, 
a relatora manifesta preocupação quanto ao facto de a tarefa principal do IET vir a ser o apoio 
à inovação. Por conseguinte, os objectivos de investigação do IET devem centrar-se no 
desenvolvimento da inovação e não na execução de investigação científica ao nível primário.

No que diz respeito à estrutura do Instituto, é necessário clarificar as relações mútuas entre 
o Instituto e as Comunidades de Conhecimento e Inovação, bem como os órgãos de que se 
compõem, os quais podem ter importância directa para determinar as características objectivas 
do IET e das CCI, por exemplo em matéria de financiamento.

Relativamente ao financiamento do Instituto, a relatora indica a necessidade de criar bases 
financeiras para a actividade do Instituto e de determinar com precisão o montante de 
financiamento proveniente de cada uma das fontes, o que deveria estar em consonância com a 
forma e os limites impostos a uma agência descentralizada. Por conseguinte, é necessário 
que a Comissão reveja a possibilidade de utilizar parte das margens não afectadas abaixo dos 
limites da dotação da rubrica 1A para financiar o IET, até um montante de 308,7 milhões de 
euros. A criação de bases jurídicas e financeiras sólidas no sentido de garantir o funcionamento 
administrativo e operacional adequado do Instituto é vital para criar uma parceria a longo 
prazo entre o ensino superior, as instituições de ensino, os institutos de investigação e as 
organizações privadas e para promover a inovação a nível comunitário.

O financiamento comunitário básico atribuído ao IET deve representar um complemento da 
Perspectiva Financeira em vigor, mas importa obter recursos adicionais a partir de fontes 
externas, a nível nacional, regional e privado. A capacidade de gerar fundos próprios, tanto a 
partir de fontes externas, como do rendimento das suas próprias actividades (relativamente à
gestão dos direitos de propriedade intelectual que, de acordo com a proposta do IET, serão 
acumulados a devido tempo), será crucial para a actividade do IET. Tendo em conta a escassez 
constante de fundos para a investigação científica e desenvolvimento na UE, importa 
desenvolver esforços para garantir que o recém-criado IET goze de um nível garantido de 
financiamento comunitário que não seja disponibilizado a expensas de outras actividades de 
investigação e inovação actualmente em curso.

A gestão adequada e a distribuição equilibrada de direitos de propriedade intelectual
são elementos vitais de desenvolvimento e investimento na inovação. As orientações precisas, 
estabelecidas pelo IET neste domínio, devem ser conformes às normas aplicáveis, por 
exemplo, à participação de empresas, de institutos de investigação e de universidades em 
actividades levadas a cabo nos termos do Sétimo Programa-Quadro (2007-2013), que já foram 
aprovadas pelo Conselho e o Parlamento. Além disso, a relatora salienta a necessidade de a 
Comissão vigiar o modo como a propriedade intelectual é gerida e como os custos e os lucros 
são partilhados proporcionalmente à contribuição de cada uma das organizações parceiras. 
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1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 6

(6) O IET deve ter como objectivo contribuir 
para o desenvolvimento das capacidades de 
inovação da Comunidade e dos 
Estados-Membros, envolvendo de forma
integrada actividades de educação,
investigação e inovação, segundo os padrões 
mais elevados.

(6) O IET deve ter como objectivo contribuir 
para o desenvolvimento das capacidades de 
inovação da Comunidade e dos 
Estados-Membros, articulando as
actividades de educação e de investigação 
com as actividades de inovação, segundo os 
padrões mais elevados.

Justificação

As actividades do IET deverão abranger os três lados do triângulo de conhecimento, a fim de 
alcançarem o seu objectivo principal, que é estimular a inovação.

Alteração 2
Considerando 10

(10) É necessário apoiar a educação 
enquanto parte integrante, mas por vezes 
ausente, de uma estratégia global de 
inovação. Os acordos entre o IET e as CCI 
devem estipular que os graus ou diplomas 
outorgados pelas CCI constituem graus e
diplomas do IET. O IET deve promover o 
reconhecimento dos graus e diplomas do 
IET junto dos Estados-Membros. Todas 
estas actividades devem ser empreendidas 
sem prejuízo do disposto na Directiva 
2005/36/CE relativa ao reconhecimento das 
qualificações profissionais.

(10) É necessário apoiar a educação 
enquanto parte integrante, mas por vezes 
ausente, de uma estratégia global de 
inovação. Os acordos entre o IET e as CCI 
devem estipular que os diplomas outorgados 
pelas CCI constituem diplomas do IET. O 
IET deve promover o reconhecimento dos 
diplomas do IET junto dos 
Estados-Membros. Todas estas actividades 
devem ser empreendidas sem prejuízo do 
disposto na Directiva 2005/36/CE relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais.
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Justificação

Dada a base jurídica da proposta e atendendo ao facto de a competência no domínio do 
ensino superior fazer parte da esfera de atribuições dos Estados-Membros, o IET não dispõe 
da faculdade de conceder graus. Não obstante, os diplomas do IET constituem uma solução 
adequada, quer no que toca à promoção do papel dos projectos do IET, quer no que diz 
respeito à participação dos estudantes.

Alteração 3
Considerando 11

(11) O IET deve definir orientações para a 
gestão das questões relativas aos direitos de 
propriedade intelectual, as quais devem 
promover o uso da propriedade intelectual 
nas devidas condições, designadamente 
através da atribuição de licenças, e para 
proporcionar os incentivos adequados ao 
IET e respectivos parceiros, incluindo os 
indivíduos participantes, as CCI e as 
organizações envolvidas, prevendo estímulos 
à criação de spin offs e à exploração 
comercial. Nos casos em que as actividades 
sejam financiadas ao abrigo dos
programas-quadro de investigação e 
desenvolvimento tecnológico da 
Comunidade, aplicam-se as regras relativas a 
esses programas.

(11) O IET deve definir orientações claras e 
transparentes para a gestão das questões 
relativas aos direitos de propriedade 
intelectual, as quais devem promover o uso 
da propriedade intelectual nas devidas 
condições, designadamente através da 
atribuição de licenças, e para proporcionar os 
incentivos adequados ao IET e respectivos 
parceiros, incluindo os indivíduos 
participantes, as CCI e as organizações 
envolvidas, prevendo estímulos à criação de 
spin offs e à exploração comercial. Nos 
casos em que as actividades sejam 
financiadas ao abrigo dos programas-quadro 
de investigação e desenvolvimento 
tecnológico da Comunidade, aplicam-se as 
regras relativas a esses programas.

Justificação

Se o IET pretende recrutar parceiros científicos e financeiros, é essencial que estabeleça 
directrizes claras e inequívocas para gestão da propriedade intelectual.

Alteração 4
Considerando 13
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(13) A fim de garantir a autonomia funcional 
e a independência do IET, este deve 
administrar o seu próprio orçamento, o qual 
deve contar com contribuições da 
Comunidade, dos Estados-Membros, de 
organizações privadas e entidades ou 
instituições nacionais e internacionais, bem 
como receitas geradas pelas actividades do 
IET ou dotações próprias. O IET deve visar 
atrair contribuições financeiras cada vez mais 
importante por parte de organizações 
privadas.

(13) A fim de garantir a autonomia funcional 
e a independência do IET, este deve dispor 
de personalidade jurídica e administrar o 
seu próprio orçamento, o qual deve contar 
com contribuições da Comunidade, dos 
Estados-Membros, de organizações privadas 
e entidades ou instituições nacionais e 
internacionais, bem como receitas geradas 
pelas actividades do IET relacionadas com a 
gestão dos direitos de propriedade 
intelectual, ou dotações próprias. O IET 
deve visar atrair contribuições financeiras 
cada vez mais importante por parte de 
organizações privadas.

Justificação

A personalidade jurídica do IET, tal como prevê a proposta da Comissão, é um aspecto 
importante da autonomia do Instituto, dado o muito variado leque de actividades que se 
pretende que ele desempenhe. Os recursos provenientes da gestão da propriedade intelectual 
deverão ser uma fonte de rendimento indispensável para o IET.

Alteração 5
Artigo 2, nº 2

2. "Comunidade de Conhecimento e 
Inovação", uma empresa comum de 
organizações parceiras, seja qual for a sua 
forma jurídica, seleccionada e designada pelo 
IET para realizar, ao mais alto nível, 
actividades integradas de inovação,
investigação e educação num determinado 
domínio.

2. "Comunidade de Conhecimento e 
Inovação", uma empresa comum de 
organizações parceiras, seja qual for a sua 
forma jurídica, seleccionada e designada pelo 
IET para realizar, ao mais alto nível, 
projectos de articulação entre actividades de 
investigação e educação e actividades de 
inovação num determinado domínio.

Justificação

O objectivo consiste em garantir que as CCI se orientem, sobretudo, para a inovação graças 
ao aproveitamento do seu potencial nos domínios da ciência e da investigação.

Alteração 6
Artigo 2, nº 6 bis (novo)
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6 bis. “Grau”, qualquer qualificação 
atribuída a um aluno por uma Faculdade, 
uma Universidade ou uma instituição de 
ensino superior, após a conclusão de um 
programa de formação avançada.

Justificação

Para deixar claro que o IET não é um estabelecimento de ensino como tal e não dispõe, por 
isso, da prerrogativa formal de conceder graus, há que estabelecer uma distinção entre os 
graus concedidos por escolas superiores sob a jurisdição dos Estados-Membros, por um lado, 
e os diplomas do IET, por outro, que constituem uma prova adicional de habilitações 
concedida pelo IET, embora careçam de significado, caso não sejam acompanhados de um 
grau formal concedido por um estabelecimento de ensino.

Alteração 7
Artigo 2, nº 6 ter (novo)

6 ter. “Diploma do IET”, um certificado de 
participação obtido por um aluno no 
âmbito de uma actividade do IET que faça 
parte integrante de um programa de 
estudos num estabelecimento de ensino 
autorizado a conceder graus.

Justificação

A presente alteração visa realçar o facto de que os diplomas do IET representam uma 
realização suplementar, mas não substituem a obtenção de um grau.

Alteração 8
Artigo 4, nº 1, alínea e)

(e) mobiliza os fundos necessários de fonte 
públicas e privadas e utiliza os seus recursos 
em conformidade com o disposto no 
presente regulamento. Procurará, em 
especial, financiar uma proporção cada vez 
mais importante do seu orçamento a partir de 
fontes privadas e de recursos próprios;

(e) mobiliza os fundos necessários de fonte 
públicas e privadas e utiliza os seus recursos 
em conformidade com o disposto no 
presente regulamento. Procurará, em 
especial, financiar uma proporção cada vez 
mais importante do seu orçamento a partir de 
fontes privadas e de réditos derivados de 
actividades próprias;

Justificação
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O IET deverá proceder ao aumento constante dos seus capitais graças ao aproveitamento de 
fontes privadas ou mediante a realização de actividades próprias.

Alteração 9
Artigo 4, nº 1, alínea f)

(f) promove o reconhecimento dos graus e
diplomas do IET junto dos 
Estados-Membros.

(f) promove o reconhecimento dos diplomas 
do IET junto dos Estados-Membros.

Justificação

Dada a base jurídica da proposta e atendendo ao facto de a competência no domínio do 
ensino superior fazer parte da esfera de atribuições dos Estados-Membros, o IET não dispõe 
da faculdade de conceder graus.

Alteração 10
Artigo 5, nº 2, parágrafo 3, alínea c)

(c) a base de atribuição dos graus e dos 
diplomas, incluindo as modalidades que 
visem ter em conta a política comunitária 
relativa ao Espaço Europeu do Ensino 
Superior, designadamente em termos de 
compatibilidade, transparência,
reconhecimento e qualidade dos graus e 
diplomas;

(c) as modalidades que visem ter em conta a 
política comunitária relativa ao Espaço 
Europeu do Ensino Superior, 
designadamente em termos de 
compatibilidade, transparência e
reconhecimento dos graus e diplomas;

Justificação

Embora a dimensão europeia dos aspectos educativos das eventuais CCI deva ter um certo 
peso no processo de selecção, os termos utilizados na actual proposta são demasiado 
restritivos.

Alteração 11
Artigo 6, nº 1
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1. As acordos entre o IET e as CCI estipulam 
que, nas disciplinas e domínios nos quais são 
realizados estudos e actividades de 
investigação e inovação através das CCI, os 
graus e diplomas outorgados constituem 
graus e diplomas do IET.

1. Os acordos entre o IET e as CCI 
estipulam que, nas disciplinas e domínios nos 
quais são realizados estudos e actividades de 
investigação e inovação através das CCI, 
sejam outorgados diplomas do IET.

Justificação

Dada a base jurídica da proposta e atendendo ao facto de a competência no domínio do 
ensino superior fazer parte da esfera de atribuições dos Estados-Membros, o IET não dispõe 
da faculdade de conceder graus. Não obstante, os diplomas do IET constituem uma solução 
adequada, quer no que toca à promoção do papel dos projectos do IET, quer no que diz 
respeito à participação dos estudantes.

Alteração 12
Artigo 6, nº 2

2. O IET incentiva as organizações 
parceiras a outorgar graus e diplomas 
conjuntos que reflictam a natureza 
integrada das CCI. Contudo, os graus e 
diplomas podem sem atribuídos por uma só
organização, por duas ou várias.

Suprimido

Justificação

Dada a base jurídica da proposta e atendendo ao facto de a competência no domínio do 
ensino superior fazer parte da esfera de atribuições dos Estados-Membros, o IET não dispõe 
da faculdade de conceder graus.

Alteração 13
Artigo 6, nº 3

3. Os Estados-Membros cooperam no 
reconhecimento dos graus e diplomas do 
IET. 

3. Os Estados-Membros cooperam no 
reconhecimento e na promoção dos 
diplomas do IET. 

Justificação

Embora um diploma do IET não seja equivalente a um grau, deverá ser uma prova de 
habilitações, pelo que os Estados-Membros deverão tomar medidas para o seu 
reconhecimento.
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Alteração 14
Artigo 9, nº 1, parte introdutória

1. O IET define e publica os seus princípios e 
orientações em matéria de gestão da 
propriedade intelectual. Estes devem:

1. O IET define e publica os seus princípios e 
orientações em matéria de gestão da 
propriedade intelectual, em conformidade 
com as normas estabelecidas na Secção 2 
do Regulamento (CE) nº 1906/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, que estabelece as 
regras de participação de empresas, centros 
de investigação e Universidades em acções 
no âmbito do Sétimo Programa-Quadro e 
as regras de difusão dos resultados da 
investigação (2007-2013)2. Estes devem:
1 JO L 391, de 30.12.2006, p. 1.

Justificação

As normas que regem a propriedade intelectual devem estar em conformidade com as que 
regem a participação de empresas, centros de investigação e Universidades em acções no 
âmbito do Sétimo Programa-Quadro (2007-2013), já aprovadas pelo Conselho e pelo 
Parlamento.

Alteração 15
Artigo 14, nº 1, alínea a)

(a) um programa de trabalho trienal
progressivo, que inclui uma declaração das 
suas principais prioridades e iniciativas 
previstas, acompanhada de uma estimativa 
das necessidades e fontes de financiamento. 
A proposta de programa de trabalho é
apresentada pela Conselho Directivo à
Comissão. A Comissão emite um parecer no 
prazo de três meses sobre a 
complementaridade do programa com as 
políticas e os instrumentos comunitários. Em 
caso de parecer negativo por parte da 
Comissão, o Conselho Directivo reanalisa o 
programa e aprova-o com as alterações 
devidas;

(a) um programa de trabalho trienal 
progressivo, que inclui uma declaração das 
suas principais prioridades e iniciativas 
previstas, acompanhada de uma estimativa 
das necessidades e fontes de financiamento. 
A proposta de programa de trabalho é
apresentada pela Conselho Directivo à
Comissão. A Comissão emite um parecer no 
prazo de três meses sobre a 
complementaridade do programa com as 
políticas e os instrumentos comunitários. Em 
caso de parecer negativo por parte da 
Comissão, o Conselho Directivo reanalisa o 
programa e aprova-o com as alterações 
devidas, antes de o submeter à aprovação 
do Conselho e do Parlamento;
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Justificação

O Conselho e o Parlamento Europeu têm de dispor de poderes para supervisionar as 
actividades do IET a nível estratégico mediante a aprovação do respectivo programa de 
trabalhos.


