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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), utworzony w 2008 r., ma pobudzać 
zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność Europy przez wzmacnianie zdolności 
innowacyjnych państw członkowskich i Unii. W szczególności EIT przyczynia się do 
zwiększenia zdolności Unii w zakresie innowacji i podejmuje wyzwania społeczne dzięki 
integracji trójkąta wiedzy obejmującego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. 

EIT działa za pośrednictwem swoich wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), tj. 
funkcjonujących na szeroką skalę partnerstw europejskich, które zajmują się konkretnymi 
wyzwaniami społecznymi, zrzeszając instytucje edukacyjne i badawcze oraz organizacje 
przedsiębiorców – EIT zapewnia im dotacje, a jednocześnie monitoruje ich działania, wspiera 
współpracę między WWiI oraz upowszechnia wyniki i dobre praktyki. 

W rozporządzeniu z 2008 r. określono misję i zadania EIT oraz ramy jego funkcjonowania. 
Rozporządzenie zmieniono w 2013 r., aby m.in. dostosować je do programu „Horyzont 
2020”. 

11 lipca 2019 r. Komisja opublikowała nowe wnioski dotyczące EIT – wniosek o 
przekształcenie dotyczący zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie EIT oraz wniosek 
dotyczący decyzji w sprawie nowego strategicznego planu innowacji (SPI) EIT na lata 2021–
2027. 

Przekształcenie rozporządzenia w sprawie EIT polega na przyjęciu nowego rozporządzenia, 
które w jednym tekście zawiera zarówno zmiany merytoryczne wprowadzone do 
obowiązującego rozporządzenia, jak i niezmienione przepisy tego rozporządzenia. Komisja 
uznała, że aktualizacja rozporządzenia jest konieczna, ponieważ przepisy obecnego 
rozporządzenia w sprawie EIT zawierają bezpośrednie odniesienie do programu „Horyzont 
2020”, który kończy się pod koniec roku. Wniosek o przekształcenie ma zatem zapewnić 
dostosowanie rozporządzenia w sprawie EIT do programu „Horyzont Europa” w 
szczególności przez usunięcie odniesień do programu „Horyzont 2020” i wprowadzenie 
decyzji, które zostaną podjęte w ramach programu „Horyzont Europa”.

Proponowane rozporządzenie w sprawie EIT skupia się na podstawowych zasadach 
funkcjonowania EIT i jego WWiI. Jego celem jest zapewnienie większej jasności prawa w 
odniesieniu do programu „Horyzont Europa”, a także ustanowienie zasady stabilności 
finansowej dla WWiI. W latach 2021–2027 EIT jest integralną częścią programu „Horyzont 
Europa”. Komisja Europejska ustanawia projekt budżetu programu „Horyzont Europa” w 
wysokości 3 mld EUR na kolejne WRF, a także przedstawia uzasadnienie istnienia programu, 
jego wartość dodaną, obszary interwencji oraz ogólne kierunki działania. 

Sprawozdawca uważa, że pakiet legislacyjny wzmacnia misję EIT, dostosowując 
jednocześnie jego cele do programu „Horyzont Europa” poprzez:

 zwiększenie regionalnego oddziaływania WWiI dzięki większej otwartości na 
potencjalnych partnerów i zainteresowane strony oraz lepszemu sformułowaniu strategii 
regionalnych WWiI, w tym powiązaniom z odpowiednimi strategiami inteligentnej 
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specjalizacji,

 zwiększenie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego w celu włączenia 
większej liczby instytucji szkolnictwa wyższego do łańcuchów wartości dodanej i 
ekosystemów innowacji,

 uruchomienie nowych WWiI w priorytetowych dziedzinach, które zostaną wybrane 
zgodnie z ich znaczeniem dla priorytetów politycznych programu „Horyzont Europa”; 
planuje się, że pierwsza nowa WWiI powstanie w 2022 r. 

 w dziedzinie sektora kultury i sektora kreatywnego, zgodnie z klastrem „Integracyjne i 
kreatywne społeczeństwa” programu „Horyzont Europa”, przyjętym w częściowym 
porozumieniu osiągniętym w kwietniu 2019 r.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje 
wysiłek włożony przez Komisję w przygotowanie wniosku. Niemniej jednak sprawozdawca 
uważa, że wnioskowi brakuje istotnych szczegółów i jasności prawa, oraz że przekształcenie 
może nie być najlepszym rozwiązaniem. W związku z tym sprawozdawca proponuje szereg 
poprawek, koncentrując się w szczególności na zapewnieniu większej jasności i pewności 
prawa przedmiotowego rozporządzenia. 

Głównymi elementami projektu opinii są następujące zagadnienia:

 zapewnienie finansowania EIT w wysokości 4 % całkowitego budżetu programu 
„Horyzont Europa”, przyjętego przez Parlament Europejski,

 dopilnowanie utworzenia WWiI w dziedzinie sektora kultury i sektora kreatywnego 
jako głównego priorytetu EIT na lata 2021–2027 poprzez zapewnienie w szczególności 
wystarczającego finansowania na jej utworzenie, bez narażenia na szwank stabilności 
finansowej istniejących WWiI. Sprawozdawca pragnie podkreślić w szczególności, że 
zanim rozważy się stworzenie drugiej nowej WWiI po 2025 r., wszystkie wysiłki i 
zasoby należy skierować na utworzenie WWiI w dziedzinie sektora kultury i sektora 
kreatywnego,

 doprecyzowanie całego wniosku, w szczególności w odniesieniu do celów ogólnych i 
szczegółowych oraz synergii z innymi programami.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W strategicznym planie innowacji 
(„SPI”) powinny zostać określone 
strategiczne dziedziny priorytetowe i 
potrzeby finansowe EIT na okres siedmiu 
lat, obejmujące odnośne wieloletnie ramy 
finansowe („WRF”) . SPI powinien 
zapewnić zgodność z unijnym programem 
ramowym wspierającym badania naukowe 
i innowacje oraz wspierać synergię z 
innymi odnośnymi programami Unii 
przewidzianymi w WRF, a także z innymi 
unijnymi inicjatywami, politykami i 
instrumentami, zwłaszcza z tymi na rzecz 
kształcenia i rozwoju regionalnego. 
Zważywszy na znaczenie SPI dla unijnej 
polityki w zakresie innowacji, a także 
polityczne znaczenie społeczno-
gospodarczego oddziaływania na Unię, SPI 
powinien zostać przyjęty przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie wniosku 
Komisji w oparciu o materiały opracowane 
przez EIT.

(5) W strategicznym planie innowacji 
(„SPI”) powinny zostać określone 
strategiczne dziedziny priorytetowe i 
potrzeby finansowe EIT na okres siedmiu 
lat, obejmujące odnośne wieloletnie ramy 
finansowe („WRF”). SPI powinien 
zapewnić zgodność z programem 
„Horyzont Europa” oraz wspierać 
synergię z innymi odnośnymi programami 
Unii przewidzianymi w WRF, a także z 
innymi unijnymi inicjatywami, politykami 
i instrumentami, zwłaszcza z tymi na rzecz 
kształcenia i rozwoju regionalnego. 
Zważywszy na znaczenie SPI dla unijnej 
polityki w zakresie innowacji, a także 
polityczne znaczenie społeczno-
gospodarczego oddziaływania na Unię, SPI 
powinien zostać przyjęty przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie wniosku 
Komisji w oparciu o materiały opracowane 
przez EIT.

(Poprawka dotyczy całego aktu. Jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym dokumencie).

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby przyczynić się do sprostania 
nowym i pojawiającym się globalnym 
wyzwaniom, EIT powinien utworzyć nowe 
WWiI w priorytetowych dziedzinach 
wybranych w oparciu o kryteria służące 
m.in. do oceny ich adekwatności 
w stosunku do priorytetów polityki 
programu „Horyzont Europa” oraz ich 
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wartości dodanej i potencjału do 
uwzględnienia w modelu EIT. Przy 
tworzeniu nowych WWiI należy wziąć pod 
uwagę planowanie strategiczne w ramach 
programu „Horyzont Europa” oraz 
budżet przyznany EIT w odnośnych WRF.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Sektor kultury i sektor kreatywny 
to sektory o dużym potencjale wzrostu, 
wielu inicjatywach oddolnych i cieszące 
się dużym zainteresowaniem ze strony 
obywateli. Są one silnie osadzone 
w swoich lokalnych i regionalnych 
ekosystemach. Sektor kultury i sektor 
kreatywny nadal są jednak bardzo 
rozdrobnione, a innowatorom 
i założycielom przedsiębiorstw brakuje 
niezbędnych umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i innowacji. WWiI, 
dzięki podejściu polegającym na 
wspieraniu integracji trójkąta wiedzy, 
[charakteryzuje] perspektywa 
długoterminowa i podejście 
ukierunkowane na konkretne obszary 
oraz podejście całościowe i zintegrowane. 
Sektor kultury i sektor kreatywny 
wykazują również największą 
komplementarność z ośmioma już 
istniejącymi WWiI oraz z potencjalnymi 
obszarami priorytetowymi dla innych 
partnerstw europejskich, które mają 
zostać uruchomione w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Pierwszą WWiI ds. 
sektora kultury i sektora kreatywnego 
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należy zatem uruchomić w 2022 r. 
Obejmując prawie wszystkie sektory życia 
obywateli Unii, społeczeństwo 
i gospodarkę, taka WWiI będzie miała 
duże znaczenie pod względem wpływu 
gospodarczego i społecznego, otwierając 
strategiczne możliwości w zakresie 
innowacji gospodarczych, 
technologicznych i społecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) WWiI EIT ds. sektora kultury 
i sektora kreatywnego powinna wzmocnić 
możliwości tworzenia sieci, współpracy, 
współtworzenia i transferu wiedzy między 
sektorem kształcenia, instytucjami 
badawczymi i przedsiębiorstwami 
w ramach sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz z innymi sektorami 
społeczeństwa i gospodarki. Powinna ona 
być katalizatorem inicjatyw oddolnych 
i odgórnych na szczeblu regionalnym, 
krajowym i unijnym. Powinna też 
pozwolić na opracowanie niezbędnych 
warunków ramowych dla tworzenia 
i rozszerzania zakresu nowych projektów 
w innowacyjnych ekosystemach. Powinna 
zapewnić naukowcom i studentom wielu 
dyscyplin (w tym sztuki, nauk 
humanistycznych, biznesu, nauk 
społecznych i stosowanych nauk ścisłych) 
oraz przedsiębiorcom z sektora kultury 
i sektora kreatywnego i innych sektorów 
wiedzę i umiejętności niezbędne do 
dostarczania innowacyjnych rozwiązań 
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i przekształcania ich w nowe możliwości 
rynkowe.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „innowacja” oznacza proces, wraz z 
jego efektami, dzięki któremu nowe idee 
odpowiadają na zapotrzebowanie 
społeczne lub gospodarcze i popyt oraz 
prowadzą do powstawania nowych 
produktów, usług lub modeli działalności 
gospodarczej i modeli organizacyjnych z 
powodzeniem wprowadzanych na 
istniejący rynek lub zdolnych do tworzenia 
nowych rynków i mających wartość dla 
społeczeństwa;

1) „innowacja” oznacza proces, wraz z 
jego efektami, dzięki któremu nowe idee 
odpowiadają na zapotrzebowanie 
społeczne, gospodarcze lub kulturalne i 
popyt oraz prowadzą do powstawania 
nowych produktów, usług lub modeli 
działalności gospodarczej i modeli 
organizacyjnych z powodzeniem 
wprowadzanych na istniejący rynek lub 
zdolnych do tworzenia nowych rynków i 
mających wartość dla społeczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „centrum kolokacji” oznacza 
obszar geograficzny, na którym znajdują 
się główni partnerzy w trójkącie wiedzy 
mogący łatwo kontaktować się ze sobą, 
będący punktem centralnym działalności 
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WWiI na danym obszarze;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „strategiczny plan innowacji” 
(„SPI”) oznacza dokument strategiczny 
określający dziedziny priorytetowe i 
długoterminową strategię EIT dotyczącą 
przyszłych inicjatyw, jego zdolność do 
wygenerowania najwyższej wartości 
dodanej w zakresie innowacji, zawierający 
przegląd planowanych działań z zakresu 
szkolnictwa wyższego, badań naukowych i 
innowacji na okres siedmiu lat, 
obejmujący odnośne WRF;

7) „strategiczny plan innowacji” 
(„SPI”) oznacza akt ustanawiający 
długoterminową strategię i priorytety EIT 
oraz określający jego cele, kluczowe 
działania, jego zdolność do 
wygenerowania najwyższej wartości 
dodanej w zakresie innowacji, oczekiwane 
rezultaty i zasoby niezbędne na okres 
siedmiu lat, obejmujący odnośne WRF;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „regionalny system innowacji” 
(„RSI”) oznacza system o szerokim 
zasięgu obejmujący partnerstwa między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
instytucjami badawczymi, 
przedsiębiorstwami i innymi 

8) „regionalny system innowacji” 
(„RSI”) oznacza system wspierający 
integrację trójkąta wiedzy i zdolności 
innowacyjne krajów, w szczególności 
poprzez przyciąganie do WWiI i wcielanie 
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zainteresowanymi stronami w celu 
wspierania innowacji w całej Unii;

do nich nowych partnerów;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „plan biznesowy WWiI” oznacza 
dokument opisujący cele i planowaną 
przez WWiI działalność wnoszącą wartość 
dodaną;

10) „plan biznesowy WWiI” oznacza 
załączony do umowy o udzielenie dotacji 
dokument, który opisuje cele WWiI, 
sposoby ich osiągnięcia oraz oczekiwane 
rezultaty WWiI w danym okresie, a także 
planowaną przez WWiI działalność 
wnoszącą wartość dodaną oraz odnośne 
potrzeby finansowe i zasoby finansowe;

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
w Unii i zwiększenia konkurencyjności 
poprzez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich i 
Unii w celu podjęcia głównych wyzwań, 
przed jakimi stoi społeczeństwo. EIT 
realizuje ten cel, wspierając synergię, 
współpracę i integrację obszarów 
szkolnictwa wyższego oraz innowacji i 
badań naukowych na najwyższym 

Misją EIT jest pobudzenie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
w Unii i zwiększenie konkurencyjności 
poprzez wzmocnienie potencjału innowacji 
naukowych, gospodarczych, 
technologicznych i społecznych wszystkich 
państw członkowskich i Unii w celu 
podjęcia głównych wyzwań, przed jakimi 
stoi społeczeństwo. EIT realizuje ten cel, 
wspierając synergię, współpracę i 
integrację obszarów szkolnictwa wyższego 
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poziomie, w tym poprzez wspieranie 
przedsiębiorczości.

oraz innowacji i badań naukowych na 
najwyższym poziomie, w tym poprzez 
wspieranie przedsiębiorczości.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT przyczynia się do osiągnięcia 
ogólnych i szczegółowych celów unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje.

W odniesieniu do okresu 2021–2027 EIT 
w szczególności przyczynia się do 
osiągnięcia ogólnych i szczegółowych 
celów programu „Horyzont Europa”, przy 
pełnym uwzględnieniu planowania 
strategicznego.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Cele ogólne

Celami ogólnymi EIT są:
a) wzmocnienie zrównoważonych, 
zorientowanych na wyzwania w całej Unii 
ekosystemów innowacji, które pomogą 
stawić czoła globalnym wyzwaniom;
b) wspieranie rozwoju umiejętności w 
zakresie przedsiębiorczości i 
innowacyjności w perspektywie uczenia 
się przez całe życie, w tym zwiększanie 



PE644.884v01-00 12/27 PA\1194442PL.docx

PL

zdolności unijnych instytucji szkolnictwa 
wyższego w całej Unii i wspomaganie ich 
transformacji pod względem 
przedsiębiorczości; oraz
c) wprowadzanie na rynek nowych 
rozwiązań w zakresie wyzwań globalnych i 
społecznych.
EIT rozwija synergię z innymi 
programami Unii i wnosi wartość dodaną 
w ramach programu „Horyzont Europa”. 
Proces wdrażania jest realizowany przy 
wsparciu WWiI i działań 
koordynowanych przez EIT.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi EIT są:
a)  zwiększenie wpływu WWiI 
i integracji trójkąta wiedzy;
b) zwiększenie zdolności 
innowacyjnych sektora szkolnictwa 
wyższego przez promowanie instytucji 
szkolnictwa wyższego;
c) zwiększenie zasięgu regionalnego 
EIT w celu zniwelowania różnic 
regionalnych w zakresie zdolności 
innowacyjnych w całej Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. SPI określa dziedziny priorytetowe 
i strategię EIT na dany okres siedmiu lat, 
biorąc pod uwagę unijny program 
ramowy wspierający badania naukowe i 
innowacje, oraz zawiera ocenę jego 
skutków społeczno-gospodarczych oraz 
jego zdolności do wygenerowania 
najwyższej wartości dodanej w zakresie 
innowacji. SPI uwzględnia wyniki 
monitorowania i oceny EIT, o których 
mowa w art. 19.

1. SPI określa strategię i priorytety 
EIT na dany okres siedmiu lat, zgodnie z 
celami i priorytetami programu 
„Horyzont Europa”. Zawiera on ocenę 
jego skutków społeczno-gospodarczych 
oraz jego zdolności do wygenerowania 
najwyższej wartości dodanej w zakresie 
innowacji. SPI jest spójny z celami, 
wieloletnim planem strategicznym, 
wymogami w zakresie sprawozdawczości, 
monitorowania i oceny oraz innymi 
wymogami programu „Horyzont 
Europa”, a także uwzględnia wyniki 
monitorowania i oceny EIT, o których 
mowa w art. 19.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. SPI jest spójny z celami unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje, 
wieloletnim planem strategicznym, 
sprawozdawczością, monitorowaniem i 
oceną oraz innymi wymogami tego 

2. SPI zapewnia spójność z 
wyzwaniami programu „Horyzont 
Europa”, a także komplementarność w 
stosunku do Europejskiej Rady ds. 
Innowacji (EIC) ustanowionej w ramach 
programu „Horyzont Europa”. SPI 
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programu, a także wspiera synergię z 
innymi stosownymi programami Unii 
przewidzianymi w odnośnych WRF, 
zwłaszcza z programami wspierającymi 
kształcenie i rozwój regionalny. SPI 
ustanawia także odpowiednią synergię i 
komplementarność między działalnością 
EIT a innymi inicjatywami, obszarami 
polityki i instrumentami Unii.

pobudza i ustanawia odpowiednią 
synergię i komplementarność między 
działalnością EIT a innymi inicjatywami, 
obszarami polityki i instrumentami Unii, a 
także krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje, edukację i rozwój 
umiejętności, zrównoważony i 
konkurencyjny przemysł, 
przedsiębiorczość i rozwój regionalny.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wybiera i wyznacza WWiI w 
dziedzinach priorytetowych zgodnie z art. 
9 oraz określa ich prawa i obowiązki w 
drodze ramowych umów o partnerstwie i 
umów o udzielenie dotacji, zapewnia im 
odpowiednie wsparcie, stosuje 
odpowiednie środki kontroli jakości i stale 
monitoruje i okresowo ocenia ich 
działalność;

c) tworzy nowe WWiI – z 
uwzględnieniem planowania 
strategicznego w ramach programu 
„Horyzont Europa” i budżetu 
przydzielonego EIT na każdy okres 
finansowy – w dziedzinach priorytetowych 
wybranych w oparciu o kryteria służące 
do oceny m.in. ich adekwatności 
w stosunku do priorytetów polityki 
programu „Horyzont Europa” oraz ich 
wartości dodanej i potencjału, aby stawić 
czoła przyszłym i pojawiającym się 
globalnym wyzwaniom społecznym, 
zgodnie z art. 9, oraz określa ich prawa i 
obowiązki w drodze ramowych umów o 
partnerstwie i umów o udzielenie dotacji, 
zapewnia im odpowiednie wsparcie, 
stosuje odpowiednie środki kontroli 
jakości i stale monitoruje i okresowo 
ocenia ich działalność; 

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działa na rzecz uznawania poza 
wspólnotą EIT nadanych 
przez uczestniczące instytucje szkolnictwa 
wyższego stopni naukowych i dyplomów, 
które mogą być oznaczone jako stopnie 
naukowe i dyplomy EIT, i poszerza ich 
zakres o programy kształcenia 
ustawicznego ;

e) działa na rzecz uznawania i 
propagowania poza wspólnotą EIT 
nadanych przez uczestniczące instytucje 
szkolnictwa wyższego stopni naukowych i 
dyplomów opatrzonych znakiem EIT i 
poszerza ich zakres o programy kształcenia 
ustawicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspiera upowszechnianie 
najlepszych praktyk służących integracji 
trójkąta wiedzy, w tym między WWiI, w 
celu wypracowania wspólnej kultury 
innowacji i transferu wiedzy oraz 
zachęcania do udziału w działaniach 
popularyzatorskich, w tym w ramach RSI;

f) wspiera upowszechnianie 
najlepszych praktyk służących integracji 
trójkąta wiedzy, w tym między WWiI i w 
całej Unii m.in. za pośrednictwem RSI 
EIT, w celu wypracowania wspólnej 
kultury innowacji i transferu wiedzy oraz 
zachęcania do udziału w działaniach 
popularyzatorskich;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w stosownych przypadkach, 
zapewnia komplementarność i synergię 
między działalnością EIT a innymi 
programami Unii;

i) zapewnia 
komplementarność i synergię między 
działalnością EIT a innymi programami 
Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. WWiI podejmują się 
w szczególności:

1. EIT konsoliduje istniejące WWiI, 
pobudza ich rozwój i zapewnia im 
możliwość wywierania większego wpływu 
oraz pomaga im osiągnąć stabilność 
finansową pod koniec obowiązywania 
ramowych umów o partnerstwie. EIT 
wspiera WWiI prowadzące portfele 
działań w ramach trójkąta wiedzy w 
postaci:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) innowacyjnej działalności i 
inwestycji oferujących europejską wartość 
dodaną, w tym wspierających tworzenie i 
rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, w 
pełni integrujących ze sobą płaszczyzny 
szkolnictwa wyższego i badań, w celu 
uzyskania masy krytycznej, stymulując 
rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
otrzymanych wyników;

a) innowacyjnej działalności i 
inwestycji oferujących europejską wartość 
dodaną, w tym ułatwiających – przy 
zachowaniu komplementarności z EIC i 
Programem InvestEU („InvestEU”) – 
tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw 
typu start-up i rozwój innowacyjnych 
przedsiębiorstw, w pełni integrujących ze 
sobą płaszczyzny szkolnictwa 
wyższego i badań, w celu uzyskania masy 
krytycznej, stymulując rozpowszechnianie 
i wykorzystywanie otrzymanych wyników;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opartych na 
innowacjach doświadczeń, prototypowania 
i demonstracji w dziedzinach kluczowych z 
gospodarczego i społecznego punktu 
widzenia, czerpiących z wyników badań 
naukowych na poziomie krajowym 
i unijnym i mających potencjał, by 
wzmocnić konkurencyjność Unii na 
szczeblu międzynarodowym oraz 
doprowadzić do rozwiązania wielkich 
wyzwań, przed jakimi stoi europejskie 
społeczeństwo;

b) opartych na 
innowacjach doświadczeń, prototypowania 
i demonstracji w dziedzinach kluczowych z 
gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego punktu widzenia, 
czerpiących z wyników badań naukowych 
na poziomie krajowym i unijnym i 
mających potencjał, by wzmocnić 
konkurencyjność Unii na szczeblu 
międzynarodowym oraz doprowadzić do 
rozwiązania wielkich wyzwań, przed 
jakimi stoi europejskie społeczeństwo;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działalności edukacyjno-
szkoleniowej w szczególności na poziomie 
magisterskim i doktoranckim, a także 
szkoleń zawodowych, w dyscyplinach 
mających potencjał zaspokojenia 
przyszłych potrzeb społeczno-
gospodarczych Europy i które poszerzają 
bazę talentów w Unii, promują rozwój 
umiejętności związanych z innowacjami, 
poprawę umiejętności kierowniczych i w 
zakresie przedsiębiorczości oraz mobilność 
naukowców i studentów, a także wspierają 
wymianę wiedzy, doradztwo i tworzenie 
sieci wśród osób uzyskujących dyplomy 
lub korzystających ze szkoleń opatrzonych 
znakiem EIT;

c) działalności edukacyjno-
szkoleniowej z silnymi komponentami z 
zakresu przedsiębiorczości w 
szczególności na poziomie magisterskim i 
doktoranckim, a także szkoleń 
zawodowych, w dyscyplinach mających 
potencjał zaspokojenia przyszłych potrzeb 
społeczno-gospodarczych Europy i które 
poszerzają bazę talentów w Unii, promują 
rozwój umiejętności związanych z 
innowacjami, poprawę umiejętności 
kierowniczych i w zakresie 
przedsiębiorczości oraz mobilność 
naukowców i studentów, a także wspierają 
wymianę wiedzy, doradztwo i tworzenie 
sieci wśród osób korzystających z działań 
EIT w zakresie kształcenia i szkoleń, w 
tym działań opatrzonych znakiem EIT;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działań popularyzatorskich oraz 
upowszechniania najlepszych praktyk w 
sektorze innowacji z akcentem na 

d) działań popularyzatorskich oraz 
upowszechniania najlepszych praktyk w 
dziedzinie innowacji z akcentem na 
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rozwijanie współpracy szkolnictwa 
wyższego, instytucji badawczych i 
przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i 
finansów;

rozwijanie współpracy szkolnictwa 
wyższego, instytucji badawczych i 
przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i 
finansów;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspierania działań łączących w 
projektach instytucje szkolnictwa 
wyższego i inne kluczowe podmioty 
działające na rzecz innowacji, takie jak 
przedsiębiorstwa, w celu prowadzenia 
prac na rzecz strategicznych obszarów 
budowania zdolności, aby pomóc 
instytucjom szkolnictwa wyższego lepiej 
włączyć się do łańcuchów wartości i 
ekosystemów innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w stosownych przypadkach, 
dążenia do synergii i komplementarności 
pomiędzy działaniami WWiI oraz 
istniejącymi programami europejskimi, 

e) synergii i komplementarności 
pomiędzy działaniami WWiI oraz 
istniejącymi programami europejskimi, 
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krajowymi i regionalnymi. krajowymi i regionalnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
WWiI w sektorze kultury i sektorze 

kreatywnym
1. Tworzy się nową WWiI w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym na lata 
2021–2027, aby wykorzystać potencjał 
kreatywności opartej na kulturze i 
przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności i inteligentnego wzrostu 
Unii.
2. WWiI ds. sektora kultury i sektora 
kreatywnego:
a) zmniejsza rozdrobnienie 
krajobrazu innowacji w sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym poprzez wspieranie 
tworzenia ekosystemów innowacji 
łączących podmioty i sieci z wszystkich 
sektorów i dyscyplin na szczeblu 
lokalnym, regionalnym, krajowym 
i unijnym;
b) szkoli następne pokolenie 
innowatorów w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym, wyposażając ich w niezbędne 
umiejętności przedsiębiorcze i techniczne 
potrzebne do pomyślnego rozwoju 
w szybko zmieniającym się otoczeniu;
c) przyczynia się do opracowania 
odpowiednich warunków ramowych 
umożliwiających przekształcenie 
pomysłów w nowe osiągnięcia 
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technologiczne i innowacje społeczne, 
które poprawiają jakość życia i przynoszą 
korzyści obywatelom Unii;
d) wspiera proces tworzenia 
i rozwijania nowych projektów w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym poprzez 
mobilizowanie inwestycji 
i długoterminowe zaangażowanie sektora 
przedsiębiorstw;
e) tworzy synergię z istniejącymi 
WWiI oraz innymi partnerstwami, 
programami i inicjatywami europejskimi 
w celu pobudzania innowacji w innych 
sektorach gospodarki, poza sektorem 
kultury i sektora kreatywnego;
f) wzmacnia pozycję Unii jako 
globalnego podmiotu w sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym dzięki 
wykorzystaniu kreatywności 
i różnorodności kulturowej 
Europejczyków.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład Unii na okres od dnia 1 stycznia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. 
wnoszony jest w drodze wkładu 
finansowego w wysokości 4 % całkowitego 
budżetu programu „Horyzont Europa”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia może wnosić swój wkład w drodze 
wkładu finansowego w ramach unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje oraz innych 
programów unijnych, bez uszczerbku dla 
kwot ustalonych w odnośnych WRF.

EIT może otrzymywać dodatkowe środki 
finansowe z innych programów unijnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 6 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Personel EIT składa się 
z pracowników zatrudnionych 
bezpośrednio przez EIT. W odniesieniu do 
personelu EIT zastosowanie mają 
regulamin pracowniczy, warunki 
zatrudnienia innych pracowników oraz 
przepisy przyjęte w drodze porozumienia 
między instytucjami Unii w celu nadania 
im skuteczności .

1. Personel EIT składa się 
z pracowników zatrudnionych 
bezpośrednio przez EIT. W odniesieniu do 
personelu EIT zastosowanie mają 
regulamin pracowniczy, warunki 
zatrudnienia innych pracowników oraz 
przepisy przyjęte w drodze porozumienia 
między instytucjami Unii w celu nadania 
im skuteczności. Przepis ten, jako środek 
przejściowy, ma zastosowanie do 
pracowników EIT, których umowy 
wygasają w 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IA
SYNERGIA Z INNYMI PROGRAMAMI 
UNIJNYMI
Dzięki szerokiemu spektrum 
podejmowanych przez siebie działań oraz 
swojej szczególnej roli EIT tworzy 
synergie i zapewnia komplementarność z 
innymi programami lub instrumentami 
Unii, m.in. poprzez wzmacnianie swojego 
wsparcia na rzecz WWiI w zakresie 
podejmowanych przez nie działań w 
obszarze planowania i wdrażania.
1. Synergia z programem „Horyzont 
Europa”: EIT tworzy silną synergię z 
całym programem „Horyzont Europa”. W 
szczególności synergie z EIC będą miały 
kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o 
oddziaływanie filaru „Otwarte innowacje” 
oraz wsparcie na rzecz ekosystemów. 
Działając za pośrednictwem swoich WWiI 
w ramach filaru [Globalne wyzwania i 
konkurencyjność przemysłowa Europy], 
EIT może współpracować z partnerstwami 
europejskimi, wnosić wkład w realizację 
misji, wspierać środki po stronie popytu i 
świadczyć usługi eksploatacyjne w celu 
pobudzenia transferu technologii i 
przyspieszenia komercjalizacji wyników 
osiąganych przez klastry tematyczne lub 
inne partnerstwa europejskie. EIT 
intensyfikuje swoje wysiłki w celu 
wykorzystania synergii 
i komplementarności między istniejącymi 
WWiI oraz różnymi podmiotami 
i inicjatywami na szczeblu unijnym 
i globalnym, a także rozszerzenia swojej 
sieci organizacji współpracujących, 
zarówno na poziomie strategicznym, jak 
i operacyjnym, unikając przy tym 
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powielania działań, poprzez:
– ścisłą współpracę z EIC i InvestEU 
w zakresie optymalizacji wsparcia (tj. 
finansowania i usług) oferowanego na 
rzecz innowacyjnych przedsięwzięć na 
etapach rozruchu i ekspansji, 
w szczególności za pośrednictwem WWiI;
– planowanie i realizację działalności EIT 
w celu maksymalnego wykorzystania 
synergii i komplementarności z innymi 
częściami programu „Horyzont Europa”;
– współpracę z państwami członkowskimi, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
regionalnym, ustanowienie 
zorganizowanego dialogu i koordynację 
wysiłków, aby umożliwić synergię z 
inicjatywami krajowymi i regionalnymi, w 
tym strategiami inteligentnej specjalizacji, 
z uwzględnieniem możliwości utworzenia 
„europejskich ekosystemów innowacji”, w 
celu określenia, wymiany i 
upowszechniania najlepszych praktyk i 
nabytych doświadczeń;
– wymianę i upowszechnianie 
innowacyjnych praktyk i nabytych 
doświadczeń w całej Unii i poza nią, tak 
aby wnieść wkład w politykę 
innowacyjności w Unii w sposób 
skoordynowany z innymi częściami 
programu „Horyzont Europa”;
– wnoszenie wkładu w dyskusje na temat 
polityki innowacyjności i przyczynianie się 
do opracowywania i realizacji priorytetów 
politycznych Unii poprzez stałą 
współpracę ze wszystkimi odpowiednimi 
służbami Komisji Europejskiej, innymi 
programami Unii i ich zainteresowanymi 
stronami oraz badanie dalszych 
możliwości w ramach inicjatyw 
wdrażających politykę;
– wykorzystanie synergii z innymi 
programami Unii, m.in. z programami, 
które wspierają rozwój kapitału ludzkiego 
i innowacji (np. COST, ESF+, EFRR, 
Erasmus+, Kreatywna Europa i COSME 
Plus/Jednolity rynek, InvestEU);
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– budowanie strategicznych sojuszy 
z kluczowymi podmiotami w dziedzinie 
innowacji na poziomie unijnym 
i międzynarodowym oraz wspieranie 
WWiI w rozwijaniu współpracy 
i powiązań z kluczowymi partnerami 
trójkąta wiedzy z państw trzecich w celu 
otwarcia nowych rynków dla rozwiązań 
wspieranych przez WWiI oraz 
przyciągania finansowania i talentów 
z zagranicy. Udział państw trzecich 
propaguje się z uwzględnieniem zasad 
wzajemności i wzajemnych korzyści.
Ponadto WWiI ds. sektora kultury 
i sektora kreatywnego tworzy silne 
synergie z odpowiednimi inicjatywami 
politycznymi w ramach programu 
„Horyzont Europa”, a w szczególności 
w ramach filaru II z klastrem 
[Integracyjne i bezpieczne społeczeństwo] 
i jego obszarami interwencji w dziedzinie 
dziedzictwa kulturowego i demokracji. 
WWiI ds. sektora kultury i sektora 
kreatywnego dąży również do skutecznego 
uzupełnienia innych części programu 
„Horyzont Europa” i interwencji 
istniejącego EIT „Digital”.
2. Synergia z programem Erasmus+: 
Erasmus+ i EIT tworzą synergie między 
swoimi wspólnotami. Współpraca jest 
ukierunkowana na zapewnienie osobom 
uczącym się objętym programem 
Erasmus+ i uczęszczającym do placówek 
edukacyjno-szkoleniowych będących 
partnerami WWiI dostępu do szkół letnich 
prowadzonych przez WWiI lub do innych 
stosownych inicjatyw szkoleniowych 
WWiI (na przykład w zakresie 
przedsiębiorczości i zarządzania 
innowacjami), a także na nawiązanie 
kontaktów z siecią absolwentów WWiI. W 
miarę możliwości tworzy się synergie z 
inicjatywą dotyczącą europejskich szkół 
wyższych, co przyczynia się do włączenia 
działalności EIT w obszarze kształcenia i 
szkolenia w główny nurt działań, 
zapewniając możliwość wywarcia wpływu 
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o charakterze systemowym.
3. Synergia z programem „Cyfrowa 
Europa”: centra kolokacji WWiI 
współpracują z europejskimi ośrodkami 
innowacji cyfrowej w celu wspierania 
transformacji cyfrowej przemysłu i 
organizacji sektora publicznego. WWiI ds. 
sektora kultury i sektora kreatywnego 
mogłaby również zapewnić cenny wkład 
horyzontalny w różne działania 
prowadzone w klastrze [„Branża cyfrowa 
i przemysł”], w szczególności jeżeli chodzi 
o technologie produkcyjne, w przypadku 
których potrzeba opracowania nowych 
produktów w dużym stopniu zależy od 
sektora kultury i sektora kreatywnego.
4. Synergia z funduszami polityki 
spójności (w szczególności EFRR i 
funduszami ESI+): WWiI EIT – za 
pośrednictwem swoich centrów kolokacji 
– propagują współpracę na szczeblu 
regionalnym i międzyregionalnym między 
podmiotami trójkąta wiedzy (podmioty z 
sektora edukacji, badań naukowych i 
przedsiębiorstw) a instytucjami 
zarządzającymi, działając przy 
zachowaniu synergii z pracami Komisji 
Europejskiej w dziedzinie współpracy 
międzyregionalnej oraz z inwestycjami 
przyczyniającymi się do realizacji 
powiązanych priorytetów w obszarze 
inteligentnej specjalizacji.
5. Synergia z InvestEU: WWiI EIT 
dążą do nawiązania współpracy z 
Centrum Doradztwa InvestEU, aby 
zapewnić przedsięwzięciom wspieranym 
przez WWiI wsparcie techniczne i pomoc 
techniczną przy przygotowywaniu, 
opracowywaniu i wdrażaniu projektów.
6. Synergia z programem 
„Kreatywna Europa”: program 
„Kreatywna Europa” ma szczególne 
znaczenie dla działalności WWiI ds. 
sektora kultury i sektora kreatywnego, 
ponieważ wybiera komponenty i specjalne 
zaproszenia do składania wniosków 
odzwierciedlające niektóre wyzwania 
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stojące przed sektorem (np. umiejętności i 
zatrudnienie w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym, modele biznesowe). Dlatego 
też należy rozwijać silną synergię i 
komplementarność między WWiI ds. 
sektora kultury i sektora kreatywnego i 
programem „Kreatywna Europa”. W 
związku z ograniczonym dostępem do 
finansowania sektora kultury i sektora 
kreatywnego dąży się do synergii 
z systemem poręczeń na rzecz sektora 
kultury i sektora kreatywnego, 
mechanizmem finansowym, który ma 
pomóc w rozszerzeniu zakresu projektów 
kulturalnych i kreatywnych poprzez 
zapewnienie ubezpieczenia pośrednikom 
finansowym.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.


