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POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zwraca uwagę, że określona we 
wniosku ustawodawczym koperta 
finansowa stanowi dla władzy 
ustawodawczej jedynie wskazówkę i nie 
może zostać uznana za ostateczną do 
momentu osiągnięcia porozumienia
w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia określającego wieloletnie 
ramy finansowe na lata 2014-2020.

Poprawka 2

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

(1b) przypomina swoją rezolucję z dnia 8 
czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania
w przyszłość – nowe wieloletnie ramy 
finansowe na rzecz Europy 
konkurencyjnej, zrównoważonej
i sprzyjającej integracji społecznej”1; 
powtarza, że w następnych WRF należy 
przewidzieć wystarczające dodatkowe 
środki finansowe, aby umożliwić Unii 
realizację aktualnych priorytetów 
politycznych oraz nowych zadań 
przewidzianych w Traktacie z Lizbony, jak 
również reagowanie na nieprzewidziane 
wydarzenia; zwraca uwagę, że nawet 
zwiększenie środków w następnych WRF
o co najmniej 5% w porównaniu
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z poziomem z 2013 r. umożliwi tylko 
ograniczony wkład w realizację 
uzgodnionych celów i wypełnianie 
zobowiązań Unii oraz stosowanie zasady 
solidarności w Unii; wzywa Radę – jeżeli 
nie zgadza się ona z tym podejściem – do 
jasnego wskazania tych priorytetów 
politycznych i projektów, z których można 
zupełnie zrezygnować pomimo ich 
potwierdzonej europejskiej wartości 
dodanej.
_______________
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.

Poprawka 3

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Przypomina ponadto swoje 
stanowisko, że następne WRF powinny 
przewidywać większą koncentrację 
środków budżetowych na obszarach, które 
stymulują wzrost gospodarczy
i konkurencyjność, takich jak badania 
naukowe i innowacje, zgodnie z zasadami 
europejskiej wartości dodanej
i doskonałości.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Strategia „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu przypisuje bardzo 
istotną rolę Europejskiemu Instytutowi 
Innowacji i Technologii (zwanemu dalej
„EIT”), który ma swój udział w szeregu 

(1) Strategia „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu przypisuje bardzo 
istotną rolę Europejskiemu Instytutowi 
Innowacji i Technologii (zwanemu dalej
„EIT”), który ma na celu przyczynienie się 
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sztandarowych inicjatyw. do realizacji szeregu sztandarowych 
inicjatyw, w szczególności sztandarowych
inicjatyw „Unia innowacji” i „Mobilna 
młodzież”.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) EIT przyciągnie również na swoją 
działalność znaczne środki z sektora 
prywatnego, zwiększając tym samym 
zdolność innowacyjną UE.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Należy zmaksymalizować skutki 
finansowania EIT ze środków Unii 
poprzez mobilizację, łączenie
i wykorzystywanie publicznych
i prywatnych środków finansowych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do 
Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych 
dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie 
zasobów finansowych WWiI.

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do 
Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych 
dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie 
zasobów finansowych WWiI. EIT 
powinien stworzyć większą synergię i 
w jak największym stopniu uzupełniać 
fundusze strukturalne.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) WWiI powinny dążyć do synergii
z odpowiednimi inicjatywami Unii
Europejskiej.

(12) WWiI powinny dążyć do synergii
z odpowiednimi inicjatywami Unii 
Europejskiej. Synergia ta nie powinna 
naruszać zasady doskonałości badań 
naukowych, innowacji i edukacji, którą 
powinien kierować się EIT.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Należy lepiej koordynować 
wydawanie funduszy UE i państw 
członkowskich na badania naukowe, 
innowacje i edukację w celu zapewnienia 
wzajemnego powiązania, wyższej 
skuteczności i lepszej widoczności tych 
dziedzin oraz w celu osiągnięcia lepszej 
synergii budżetowej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Doskonałość powinna być główną 
siłą napędową EIT jako takiego przy 
promowaniu szerszego udziału w celu 
pobudzenia doskonałości w całej Europie, 
włącznie z koncepcją „schodów do 
doskonałości”, aby zachęcić do udziału 
silne jednostki dysponujące doskonałością 
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od chwili utworzenia.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Kryteria i procedury finansowania, 
monitorowania i oceny działalności WWiI 
powinny zostać przyjęte przez EIT przed 
rozpoczęciem procesu wyboru WWiI.

(14) Kryteria i procedury finansowania, 
monitorowania i oceny działalności WWiI 
powinny zostać przyjęte przez EIT przed 
rozpoczęciem procesu wyboru WWiI, przy 
czym szczególnie ważne jest wdrożenie 
środków na rzecz uproszczenia.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Ważne jest zapewnienie należytego 
zarządzania EIT oraz tworzenia WWiI
w jak najskuteczniejszy i przyjazny 
użytkownikom sposób.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Komisja powinna wzmocnić swoją 
rolę w monitorowaniu wdrażania 
szczególnych aspektów działalności EIT.

(18) Komisja powinna wzmocnić swoją 
rolę w monitorowaniu wdrażania 
szczególnych aspektów działalności EIT. 
Komisja powinna dokonywać rocznego 
monitorowania realizacji programu za 
pomocą głównych wskaźników oceny 
wyników i skutków. Wskaźniki te, w tym 
odpowiednie poziomy bazowe, powinny 
zapewniać minimalną podstawę oceny 
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stopnia, w jakim osiągnięto cele EIT.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Działania EIT zapewniają 
najwyższy stopień przejrzystości, 
rozliczalności i demokratycznej kontroli 
wkładów z budżetu UE, zwłaszcza
w odniesieniu do ich wkładu, zarówno 
spodziewanego, jak i osiągniętego,
w realizację celów Unii.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 2 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. „forum zainteresowanych stron” 
oznacza posiedzenie otwarte dla 
przedstawicieli organów krajowych
i regionalnych, zorganizowanych grup 
interesu i indywidualnych podmiotów
z kręgów działalności gospodarczej, 
szkolnictwa wyższego i badań naukowych, 
organizacji klastrów, jak również innych 
zainteresowanych stron z całego trójkąta 
wiedzy.

10. „forum zainteresowanych stron” 
oznacza posiedzenie otwarte dla 
przedstawicieli organów krajowych
i regionalnych, zorganizowanych grup 
interesu i indywidualnych podmiotów
z kręgów działalności gospodarczej, 
szkolnictwa wyższego, badań naukowych, 
organizacji klastrów, organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, jak również 
innych zainteresowanych stron z całego 
trójkąta wiedzy.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego
w Europie i zwiększenia konkurencyjności 
przez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich
i Unii. EIT realizuje ten cel, propagując
i łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, 
innowacje i badania na najwyższym 
poziomie. Ogólne cele, szczegółowe cele
i wskaźniki wyników EIT na lata 2014–
2020 są zdefiniowane w programie
»Horyzont 2020«”.

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego
w Europie i zwiększenia konkurencyjności 
przez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich
i Unii. EIT realizuje ten cel, propagując
i łącząc ze sobą najwyższej jakości
szkolnictwo wyższe, innowacje i badania
naukowe. Ogólne cele, szczegółowe cele
i wskaźniki wyników EIT na lata 2014–
2020 są zdefiniowane w programie
»Horyzont 2020«”.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 
Artykuł 7 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, na podstawie kluczowych 
wskaźników efektywności i we współpracy
z Komisją, organizuje ciągłe 
monitorowanie i okresowe oceny 
zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu 
każdego WWiI.”

EIT, na podstawie kluczowych 
wskaźników efektywności i we współpracy
z Komisją, organizuje ciągłe 
monitorowanie i okresowe oceny 
zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu 
każdego WWiI. Wskaźniki te, w tym 
odpowiednie poziomy bazowe, zapewniają 
minimalną podstawę oceny stopnia,
w jakim osiągnięto cele EIT. Aby EIT 
przyniósł rezultaty, działania prowadzone 
przez WWiI muszą mieć wymierny wpływ 
na tworzenie trwałych nowych 
przedsiębiorstw i spółek typu spin-off,
w szczególności poprzez wpieranie 
tworzenia sieci i działalność 
przedsiębiorczą osób, które uzyskały 
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dyplom EIT czy też uczestniczyły
w szkoleniach instytutu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Koperta finansowa z programu „Horyzont 
2020” przeznaczona na wykonanie 
niniejszego rozporządzenia w okresie od 
dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2020 r. wynosi 3 182 230 000 EUR. 
Roczne środki zatwierdza władza 
budżetowa w granicach przewidzianych
w ramach finansowych. Wkład finansowy 
EIT na rzecz WWiI dokonywany jest
w ramach tej puli środków finansowych.

W rozumieniu pkt [17] Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia xxx/201z 
między Parlamentem Europejskim, Radą
i Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i o należytym zarządzaniu 
finansowym koperta finansowa
z programu „Horyzont 2020” przeznaczona 
na wykonanie niniejszego rozporządzenia
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi
maksymalnie 3 182 230 000 EUR. Kwota 
ta stanowi główny punkt odniesienia dla 
władzy budżetowej podczas rocznej 
procedury budżetowej. Roczne środki 
zatwierdza władza budżetowa, nie 
naruszając przepisów rozporządzenia 
ustanawiającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2014-2020 oraz 
Porozumienia międzyinstytucjonalnego
z dnia xxx/201z zawartego pomiędzy 
Parlamentem Europejskim, Radą
i Komisją o współpracy w sprawach 
budżetowych i o należytym zarządzaniu 
finansowym. Wkład finansowy EIT na 
rzecz WWiI dokonywany jest w ramach tej 
puli środków finansowych.
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