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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) został ustanowiony w 2008 r. na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z myślą o przyczynieniu się do trwałego 
wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki
wzmocnieniu zdolności innowacyjnych UE i jej państw członkowskich. Stąd EIT stawia sobie 
za cel promowanie integracji trójkąta wiedzy, tj. szkolnictwa wyższego, badań naukowych i 
innowacji, przede wszystkim za pomocą wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI).

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające EIT proponuje szereg zmian. 

Celem tych zmian będzie podejmowanie kwestii poruszonych w trakcie konsultacji na temat 
roli i funkcji EIT, jak również uwzględnienie proponowanego nowego strategicznego planu 
innowacji EIT na lata 2014 - 20120.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera wyrażony przez Komisję 
zamiar nadania EIT szczególnej roli podczas wdrażania programu „Horyzont 2020”. Rola ta 
skupi się na pogłębianiu synergii między ośrodkami uniwersyteckimi, badawczymi i 
gospodarczymi i obejmie swoim zasięgiem szeroki krąg zainteresowanych stron.

Zdaniem sprawozdawczyni należy jednak położyć większy nacisk na podnoszenie 
świadomości na temat roli i istnienia EIT. 

EIT ze swej strony powinien dodatkowo zachęcać instytucje szkolnictwa wyższego, będące 
częścią WWiI, do dzielenia się swoimi najlepszymi praktykami we wszystkich kwestiach 
wspólnych, które mogą i, co jest nieuniknione, powinny pojawić się w ciągu najbliższych lat. 
Tego rodzaju kwestie mogą obejmować wzajemne uznawanie kwalifikacji, wspólne procesy 
akredytacji stopni i dyplomów, metody nauczania i inne podobne zagadnienia.

Wniosek o włączenie nowych szkoleń zawodowych w zakres działań edukacyjnych WWiI nie 
powinien na razie wyjść poza ramy kształcenia podyplomowego.

Sprawozdawczyni popiera również plany mające na celu usprawnienie zarządzania EIT i 
struktur administracyjnych oraz dokładniejsze wyjaśnienia ich poszczególnych zadań.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Zasady dotyczące zarządzania prawami 
własności intelektualnej są określone w 
zasadach uczestnictwa.

(4) Zasady dotyczące zarządzania prawami 
własności intelektualnej są określone w 
zasadach uczestnictwa. Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii powinien jednak 
odgrywać innowacyjną rolę w 
opracowywaniu narzędzi służących 
zarządzaniu prawami własności 
intelektualnej, które sprzyjają 
przejrzystości i wymianie, aby umożliwić 
podmiotom publicznym i prywatnym 
(zwłaszcza małym i średnim 
przedsiębiorstwom) udział w badaniach 
naukowych oraz wykorzystanie innowacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) EIT powinien dalej wspierać 
honorowanie przez państwa członkowskie 
stopni naukowych i dyplomów EIT 
opatrzonych znakiem doskonałości EIT.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii powinien promować 
multidyscyplinarne podejście do 
innowacji, w tym również do 
opracowywania rozwiązań 
nietechnologicznych, podejście 
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organizacyjne, nowe modele biznesowe, 
otwarte badania naukowe i inne formy 
współpracy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Skład organów EIT powinien zostać 
uproszczony. Należy usprawnić 
funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT 
oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania 
Rady Zarządzającej i Dyrektora.

(8) Skład organów EIT powinien zostać 
uproszczony oraz powinien odzwierciedlać 
trzy elementy trójkąta wiedzy. Należy 
usprawnić funkcjonowanie Rady 
Zarządzającej EIT oraz dokładniej 
wyjaśnić rolę i zadania Rady 
Zarządzającej, Dyrektora i Komitetu 
Wykonawczego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) WWiI powinny poszerzać swoje 
działania edukacyjne poprzez zapewnienie 
profesjonalnych szkoleń.

(10) WWiI powinny poszerzać swoje 
działania edukacyjne poprzez zapewnienie 
profesjonalnych szkoleń studentom 
studiów podyplomowych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Współpraca w zakresie organizacji 
monitorowania i oceny WWiI między 
Komisją a EIT jest konieczna dla 
zapewnienia spójności z ogólnym 

(11) Współpraca w zakresie organizacji 
monitorowania i oceny WWiI między 
Komisją a EIT jest konieczna dla 
zapewnienia spójności z ogólnym 
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systemem monitorowania i oceny na 
poziomie UE.

systemem monitorowania i oceny na 
poziomie UE. W szczególności należy 
uściślić zasady monitorowania WWiI i 
EIT.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera (b)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 2 – ustęp 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza 
instytucję w rozumieniu art. 2 decyzji (UE) 
nr xxx/20xx Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającej program „Erasmus 
dla wszystkich”.

„instytucja szkolnictwa wyższego” oznacza 
instytucję w rozumieniu art. 2 
rozporządzenia (WE) nr xxx/20xx 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej program „Erasmus dla 
wszystkich”.

Poprawka8

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 platformę otwartą dla 
przedstawicieli organów krajowych i 
regionalnych, zorganizowanych grup 
interesu i indywidualnych podmiotów z 
kręgów działalności gospodarczej, 
szkolnictwa wyższego i badań naukowych, 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
organizacji klastrów, jak również innych 
zainteresowanych stron z całego trójkąta 
wiedzy.
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Poprawka 9

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

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 naukowe na 
najwyższym poziomie.

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
w Europie i zwiększenia konkurencyjności 
przez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich i 
Unii. EIT osiągnie ten cel przez synergię,
współpracę i integrację szkolnictwa 
wyższego, działań w zakresie badań 
naukowych i innowacji na najwyższym 
poziomie.

Poprawka10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisja wyznacza obserwatorów 
reprezentujących trzy elementy trójkąta 
wiedzy, którzy biorą udział w 
posiedzeniach Rady Zarządzającej.”.

Poprawka11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (b)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum j) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum 
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zainteresowanych stron w celu 
informowania o działalności EIT, jego 
doświadczeniach, dobrych praktykach i 
wkładzie w unijną politykę i cele w 
zakresie innowacji, badań naukowych i 
edukacji. Zainteresowane strony 
zapraszane są do przedstawienia swoich 
poglądów.

zainteresowanych stron w celu 
informowania o działalności EIT, jego 
doświadczeniach, dobrych praktykach i 
wkładzie w unijną politykę i cele w 
zakresie innowacji, badań naukowych i 
edukacji. Wszystkie zainteresowane strony 
zapraszane są do przedstawienia swoich 
poglądów.

Poprawka12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (a)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EIT rozpoczyna wybór i wyznaczenie 
WWiI zgodnie z dziedzinami 
priorytetowymi i harmonogramem, 
określonymi w SPI.

1a. EIT rozpoczyna wybór WWiI oraz 
wyznacza jak największą ich liczbę, biorąc 
pod uwagę dostępne fundusze, na 
podstawie ich jakości oraz pod 
warunkiem, że spełniają one minimalne 
kryteria wyboru i przyznania dotacji.

Poprawka13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (a a) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) w ust. 2 lit. g) otrzymuje brzmienie:
„g) gotowość do współdziałania z innymi 
organizacjami i sieciami poza WWiI w 
celu wymiany dobrych praktyk i 
doskonałości, w tym z podmiotami ze 
słabiej rozwiniętych regionów.”.

Poprawka14
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (c)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Warunkiem minimalnym utworzenia 
WWiI jest uczestnictwo co najmniej trzech 
podmiotów partnerskich z siedzibami w co 
najmniej trzech państwach członkowskich. 
Każdy z tych podmiotów partnerskich musi 
być niezależny od pozostałych w 
rozumieniu art. 7 zasad uczestnictwa.

3. Warunkiem minimalnym utworzenia 
WWiI jest uczestnictwo co najmniej trzech 
podmiotów partnerskich z siedzibami w co 
najmniej trzech państwach członkowskich.
Jeżeli jeden z podmiotów partnerskich jest 
europejskim ugrupowaniem współpracy 
terytorialnej, EIT ustanawia szczegółowe 
przepisy uwzględniające fakt, że 
ugrupowanie współpracy terytorialnej ma 
charakter międzynarodowy. Każdy z tych 
podmiotów partnerskich musi być 
niezależny od pozostałych w rozumieniu 
art. 7 zasad uczestnictwa.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W art. 8 ust. 2 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„ba) rozpowszechniania najlepszych 
praktyk w kwestiach wspólnych, takich 
jak wzajemne uznawanie kwalifikacji i 
efektywne metody nauczania.”

Poprawka16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 15 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) sprawozdanie roczne do dnia 30 
czerwca każdego roku. Sprawozdanie 
zawiera opis działań prowadzonych przez 
EIT i WWiI w poprzednim roku 
kalendarzowym i ocenę wyników w 
odniesieniu do ustalonych celów, 
wskaźników i terminarza, ocenę ryzyka 
związanego z podjętymi działaniami, jak 
również ocenę wykorzystania zasobów i 
ogólnego funkcjonowania EIT.

b) sprawozdanie roczne, które publikuje 
się do dnia 30 czerwca każdego roku.
Sprawozdanie zawiera opis działań 
prowadzonych przez EIT i WWiI w 
poprzednim roku kalendarzowym i ocenę 
wyników w odniesieniu do ustalonych 
celów, wskaźników i terminarza, ocenę 
ryzyka związanego z podjętymi 
działaniami, jak również ocenę 
wykorzystania zasobów i ogólnego 
funkcjonowania EIT. Co roku Dyrektor 
EIT przedstawia roczne sprawozdanie 
właściwym komisjom Parlamentu 
Europejskiego.
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