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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący strategicznego planu innowacji (SPI) Europejskiego Instytutu 
Technologii i Innowacji (EIT) to dokument przedstawiający priorytety EIT na lata 2014-2020.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek i popiera 
zaangażowanie na rzecz zdecydowanego udziału szkół wyższych w dalszym rozwoju EIT.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podkreśla, co następuje:

 Jeden rok na wdrożenie programu studiów magisterskich w trzech aktywnych 
wspólnotach wiedzy i innowacji (WWiI) to zbyt krótko, aby przeprowadzić właściwą 
ocenę, co pozostawia niewiele czasu na obiektywny osąd.

 Jeśli chodzi o SPI wydaje się, że wśród trzech podstawowych aspektów, czyli wiedzy, 
badań i innowacji szkolnictwo wyższe pozostaje trochę na uboczu. W ramach tzw. 
trójkąta wiedzy jest to jednak prawdopodobnie jeden z podstawowych elementów. W 
związku z tym zachęca się WWiI do zagwarantowania odpowiedniego finansowania 
programom studiów magisterskich i doktoranckich.

 W SPI znaczenie nauk społecznych i kierunków humanistycznych ze względu na ich 
faktyczną wartość dodaną nie zostało podkreślone. W związku z tym kluczowe znaczenie 
ma właściwe podkreślenie ich obecnej i przyszłej roli w badaniach i edukacji oraz 
docenienie ich wkładu w tworzenie nowych i innowacyjnych obszarów badań 
opierających się na interdyscyplinarnych koncepcjach.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie by:

1. Uniwersytety miały większą świadomość istnienia i roli EIT, dzięki czemu większa ich 
liczba będzie mogła dążyć do udziału w WWiI.

2. Większa liczba studentów była przyciągana do programów studiów podyplomowych 
w ramach WWiI, by EIT był lepiej znany studentom. EIT powinien funkcjonować jako 
najważniejszy ośrodek przyciągający utalentowanych młodych ludzi, którzy pomogą 
zagwarantować Europie trwały i sprzyjający włączeniu wzrost gospodarczy w przyszłości. 
W tym sensie kampanie informacyjne wykorzystujące wszystkie środki i poziomy 
komunikacji powinny zostać uruchomione celem zapewnienia, by zarówno uniwersytety, 
jak i studenci mieli wystarczające informacje o EIT i WWiI.

3. Powstaną zabezpieczenia pozwalające unikać podwójnego finansowania (75% funduszy 
pochodzi ze środków prywatnych, publicznych i regionalnych, w tym z programów 
europejskich i ze środków na politykę spójności). Należy unikać jakichkolwiek redukcji 
środków na inne dotyczące edukacji programy.

4. Zapewniona zostanie komplementarność EIT względem istniejących programów 
edukacyjnych i badawczych.

5. Zapewniona zostanie uznawalność stopni naukowych i dyplomów opatrzonych znakiem 
EIT. Znak EIT powinien być znakiem najwyższej jakości, a zatem wysokie kryteria 



PE489.612v02-00 4/33 AD\912360PL.doc

PL

jakości powinny mieć zastosowanie do wszystkich stopni naukowych ze znakiem EIT 
(czyli, zgodnie z procesem bolońskim: przedsiębiorczość, umożliwiająca bliską
współpracę sektorową między środowiskiem naukowym i przemysłem) w celu 
zachowania światowej reputacji europejskich uniwersytetów i EIT.

6. Promowane będzie rozpowszechnianie najlepszych praktyk za pośrednictwem EIT w 
krajach, które nie uczestniczą jeszcze w istniejących WWiI.

7. Państwa członkowskie, które nie są jeszcze częścią WWiI, mają takie same szanse 
udziału, zawsze stosując kryterium wysokiej jakości, a także zasadę pomocniczości.

8. Rada Zarządzająca EIT z pomocą komitetu ekspertów naukowych, którego rolą będzie 
nadzór nad treścią programów, ich kryteriami jakości i aspektami kulturowymi.

9. Dwa nowe cykle tematyczne proponowane przez Komisję na 2014 i 2018 r. – które 
niestety charakteryzuje jednostronna koncepcja przyszłych badań i innowacji – powinny 
zostać ponownie rozpatrzone.

10. Aspekt społeczny będzie nadrzędnym kryterium w ramach WWiI, coraz bardziej 
widocznym przy nowych wyzwaniach społecznych. 

11. EIT identyfikuje wspólne procesy akredytacji dyplomów i stopni naukowych na szczeblu 
europejskim.

Wnioski sprawozdawczyni komisji opiniodawczej

1. Studenci uniwersytetów, którzy osiągnęli wybitne wyniki, będą mieli okazję prowadzenia 
badań podyplomowych i doktoranckich na więcej niż jednym uniwersytecie w ramach 
WWiI. Będą korzystać ze współpracy między uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i 
przedsiębiorstwami.

2. Uniwersytety uczestniczące w WWiI są zachęcane do opracowania programów nauczania, 
które – obok wiedzy, badań i przedsiębiorczości – zapewnią wysokiej jakości kształcenie, 
będące instrumentem osiągania innowacji.

3. Uniwersytety nadal korzystają z wolności nauki jeśli chodzi o wiedzę i badania i, dążąc 
do współpracy z biznesem, dbają o ochronę indywidualnych programów nauczania.

4. Należy poświęcić szczególną uwagę roli humanistyki w szkolnictwie wyższym, gdyż ma 
ona znaczący wkład zarówno w życie gospodarcze, jak i pomyślną przyszłość 
europejskiej kultury i dziedzictwa. W tym sensie humanistyka nie może być pomijana 
podczas selekcji obszarów tematycznych w przyszłych WWiI.

EIT oferuje zmianę modelu funkcjonowania trójkąta wiedzy, między zarówno 
uniwersytetami, jak i przemysłem, jeśli chodzi o kierownictwo, wykładowców, jak i aspekt 
uczenia się przez całe życie, oraz może być ważnym elementem prowadzącym do rozwoju 
w przyszłości wysoko wykwalifikowanej siły roboczej w Europie.
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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:

Poprawka1

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1.1. – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powody uznania badań naukowych, 
edukacji i innowacji za zagadnienia o 
zasadniczym znaczeniu są proste. W
sytuacji rosnącej konkurencji na świecie i 
wyzwań demograficznych w Europie 
europejski wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie będą w przyszłości w coraz 
większym stopniu rezultatem 
przełomowych innowacji w zakresie 
produktów, usług i modeli biznesowych, 
jak również zdolności Europy do 
rozwijania, przyciągania i zatrzymywania 
talentów. W Europie istnieją co prawda 
indywidualne przypadki spektakularnych 
osiągnięć, ale ogólnie rzecz biorąc państwa 
członkowskie UE osiągają gorsze rezultaty 
w porównaniu ze światowymi liderami 
innowacyjności. Co więcej, UE stoi w 
obliczu coraz ostrzejszej konkurencji o 
zdolnych pracowników z nowych centrów 
doskonałości w gospodarkach 
wschodzących.

Powody uznania badań naukowych, 
edukacji i innowacji za zagadnienia o 
zasadniczym znaczeniu są proste. W
kontekście gospodarki opartej na wiedzy 
oraz wobec rosnącej konkurencji na 
świecie i wyzwań demograficznych w 
Europie europejski wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie będą w przyszłości w coraz 
większym stopniu rezultatem 
przełomowych innowacji w zakresie 
produktów, usług i modeli biznesowych, 
jak również zdolności Europy do 
rozwijania, przyciągania i zatrzymywania 
talentów, przy czym należy umożliwić 
obywatelom nie tylko korzystanie z tych 
innowacji, lecz również przyczynianie się
do ich powstawania, w szczególności za 
pośrednictwem nowych technologii. W 
Europie istnieją co prawda indywidualne 
przypadki spektakularnych osiągnięć, ale 
ogólnie rzecz biorąc państwa członkowskie 
osiągają gorsze rezultaty w porównaniu ze 
światowymi liderami innowacyjności. Co 
więcej, Unia stoi w obliczu coraz 
ostrzejszej konkurencji o zdolnych 
pracowników z nowych centrów 
doskonałości w gospodarkach 
wschodzących.

Poprawka2
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1.1. – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezbędna jest więc rzeczywista zmiana 
naszych systemów i modeli innowacji.
Zbyt częste są jeszcze nadal przypadki 
fragmentarycznego występowania 
doskonałości w zakresie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji, 
choć jasnym jest, że doskonałość taka 
istnieje w UE. Europa musi przezwyciężyć 
ten brak strategicznej współpracy ponad 
granicami państw, sektorów i dyscyplin.
Ponadto Europa musi przyjąć prawdziwą 
kulturę przedsiębiorczości, która jest 
niezbędna do utrwalania wartości badań 
naukowych i innowacji, do tworzenia 
nowych przedsięwzięć, a także do 
komercyjnego wykorzystania innowacji w 
potencjalnych sektorach 
charakteryzujących się dużym wzrostem.
Europa musi promować rolę instytucji 
szkolnictwa wyższego jako siły napędowej 
innowacji, jako że – aby innowacje mogły 
się rozwijać – utalentowane osoby trzeba 
wyposażyć w odpowiednie kwalifikacje, 
wiedzę i postawy.

Niezbędna jest więc rzeczywista zmiana 
naszych systemów i modeli innowacji, co 
wymaga przyjęcia nowych zasad i praktyk 
opierających się w szczególności na 
otwartych i integracyjnych badaniach 
naukowych, na opracowaniu narzędzi 
zarządzania prawami własności 
intelektualnej tworzących warunki 
sprzyjające przejrzystości i wymianie, jak 
również na opracowaniu nowych narzędzi 
finansowania gwarantujących 
skoncentrowanie wysiłków badawczych w 
sposób priorytetowy i skuteczny na 
głównych wyzwaniach istotnych z punktu 
widzenia interesu publicznego. Zbyt częste 
są jeszcze nadal przypadki 
fragmentarycznego występowania 
doskonałości w zakresie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji, 
choć jasnym jest, że doskonałość taka 
istnieje w UE. Europa musi przezwyciężyć 
ten brak strategicznej współpracy ponad 
granicami państw, sektorów i dyscyplin.
Ponadto Europa musi przyjąć prawdziwą 
kulturę przedsiębiorczości, która jest 
niezbędna do utrwalania wartości badań 
naukowych i innowacji, do tworzenia 
nowych przedsięwzięć, a także do 
komercyjnego wykorzystania innowacji w
potencjalnych sektorach 
charakteryzujących się dużym wzrostem.
Europa musi promować rolę instytucji 
szkolnictwa wyższego jako siły napędowej 
innowacji, jako że – aby innowacje mogły 
się rozwijać – utalentowane osoby trzeba 
wyposażyć w odpowiednie kwalifikacje, 
wiedzę i postawy.
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Poprawka3

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1.1. – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT pomaga za pośrednictwem WWiI w 
tworzeniu środowisk bardziej 
sprzyjających innowacji oraz w osiąganiu 
przełomu w sposobie współpracy między 
szkolnictwem wyższym, badaniami 
naukowymi a przedsiębiorstwami. Poprzez 
tworzenie sieci współpracy między 
doskonałymi fachowcami z różnych 
sektorów, środowisk i dyscyplin – sieci, 
które w innych okolicznościach zapewne 
by nie powstały – podejście takie pomaga 
w odnalezieniu przez owych fachowców 
wspólnej odpowiedzi na coraz bardziej 
złożone wyzwania społeczne, które w 
całościowy sposób określono w programie
„Horyzont 2020”.

EIT pomaga za pośrednictwem WWiI w 
tworzeniu środowisk bardziej 
sprzyjających innowacji oraz w osiąganiu 
przełomu w sposobie współpracy między 
szkolnictwem wyższym, badaniami 
naukowymi a przedsiębiorstwami. Poza 
tym EIT przyczynia się do zatrudnienia 
młodzieży. Poprzez tworzenie sieci 
współpracy między doskonałymi 
fachowcami z różnych sektorów, 
środowisk i dyscyplin – sieci, które w 
innych okolicznościach zapewne by nie 
powstały – podejście takie pomaga w 
odnalezieniu przez owych fachowców 
wspólnej odpowiedzi na coraz bardziej 
złożone wyzwania społeczne, które w 
całościowy sposób określono w programie
„Horyzont 2020”.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1.2. – ustęp 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zwiększenie wpływu inwestycji w 
zakresie edukacji, badań naukowych i 
innowacji oraz badanie nowych sposobów 
zarządzania innowacjami: EIT działa jako 
katalizator, dodając wartość do istniejącej 
bazy badawczej poprzez przyspieszenie 
przejmowania i wykorzystywania 
technologii i wyników badań. Działania 
innowacyjne przyczyniają się z kolei do 
wyrównania inwestycji badawczych i 
wykorzystania wobec nich efektu dźwigni 
finansowej; dostosowują one też działania 
w zakresie kształcenia i szkolenia do 
potrzeb biznesu. EIT otrzymał z tego 

 Zwiększenie wpływu inwestycji w 
zakresie edukacji, badań naukowych i 
innowacji oraz badanie nowych sposobów 
zarządzania innowacjami: EIT działa jako 
katalizator, dodając wartość do istniejącej 
bazy badawczej poprzez przyspieszenie 
przejmowania i wykorzystywania 
technologii i wyników badań. Działania 
innowacyjne przyczyniają się z kolei do 
wyrównania inwestycji badawczych i 
wykorzystania wobec nich efektu dźwigni 
finansowej; dostosowują one też działania 
w zakresie kształcenia i szkolenia do 
potrzeb biznesu. EIT otrzymał z tego 
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względu duży zakres elastyczności w celu 
przetestowania nowych modeli innowacji, 
co daje możliwość rzeczywistego 
zróżnicowania sposobów zarządzania 
WWiI i modeli ich finansowania oraz 
szybszego dostosowania się do 
pojawiających się możliwości.

względu duży zakres elastyczności w celu 
przetestowania nowych modeli innowacji, 
co daje możliwość rzeczywistego 
zróżnicowania sposobów zarządzania 
WWiI i modeli ich finansowania oraz 
szybszego dostosowania się do 
pojawiających się możliwości. EIT 
dysponuje również potencjałem, by 
stworzyć nowe modele finansowania, takie 
jak nagrody za osiągnięcia w zakresie 
innowacji, umożliwienie maksymalizacji 
publicznych zysków z finansowania badań 
naukowych, zapewniając, by innowacje 
nie tylko wychodziły naprzeciw 
najpilniejszym potrzebom społeczeństwa, 
lecz również przynosiły natychmiastowe 
korzyści europejskim obywatelom.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1.3. – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie w dużym stopniu przyczyniać 
się do realizacji celów określonych w 
programie „Horyzont 2020”, w 
szczególności poprzez rozwiązywanie 
problemów społecznych w sposób 
uzupełniający inne inicjatywy w tych 
obszarach.  W ramach programu
„Horyzont 2020” EIT będzie stanowić 
część celu „stawianie czoła wyzwaniom 
społecznym”; zgodnie z metodą swobodnej 
interakcji pomiędzy poszczególnymi 
celami przyczyni się on jednak również do 
celu „wiodąca pozycja w przemyśle i 
konkurencyjne warunki” poprzez 
stymulowanie badań naukowych 
nastawionych na wyniki i wspieranie 
tworzenia innowacyjnych MŚP o szybkim 
tempie wzrostu. Przyczyni się on poza tym 
także do osiągnięcia celu „doskonała baza 
naukowa” przez promowanie mobilności 
ponad granicami dziedzin naukowych, 

EIT będzie w dużym stopniu przyczyniać 
się do realizacji celów określonych w 
programie „Horyzont 2020”, w 
szczególności poprzez rozwiązywanie 
problemów społecznych w sposób 
uzupełniający inne inicjatywy w tych 
obszarach. W ramach programu „Horyzont 
2020” EIT będzie stanowić część celu
„stawianie czoła wyzwaniom społecznym”; 
zgodnie z metodą swobodnej interakcji 
pomiędzy poszczególnymi celami 
przyczyni się on jednak również do celu
„wiodąca pozycja w przemyśle i 
konkurencyjne warunki” poprzez 
stymulowanie badań naukowych 
nastawionych na wyniki i wspieranie 
tworzenia innowacyjnych MŚP o szybkim 
tempie wzrostu. Przyczyni się on poza tym 
także do osiągnięcia celu „doskonała baza 
naukowa” przez promowanie mobilności 
ponad granicami dziedzin naukowych, 
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sektorów i państw oraz przez 
zintegrowanie przedsiębiorczości i kultury 
podejmowania ryzyka w ramach 
innowacyjnych studiów podyplomowych.
W ten sposób EIT przyczyni się znacznie 
do promowania warunków ramowych, 
które są niezbędne, aby w pełni 
wykorzystać potencjał innowacyjny UE w 
dziedzinie badań naukowych oraz aby 
wspierać działania na rzecz zakończenia 
tworzenia europejskiej przestrzeni 
badawczej (ERA).

sektorów i państw oraz przez 
zintegrowanie przedsiębiorczości i kultury 
podejmowania ryzyka w ramach 
innowacyjnych studiów podyplomowych.
EIT powinno wspierać transgraniczną i 
międzysektorową współpracę i mobilność
w sferze badań naukowych i innowacji 
między ośrodkami akademickimi, 
instytucjami badawczymi i 
przedsiębiorstwami. EIT stworzy 
platformę wspólnej wymiany innowacji i 
wiedzy, co przyczyni się do wsparcia 
obszarów bezpośrednio nie 
uczestniczących w WWiI, a w dalszej 
perspektywie do osiągnięcia priorytetów 
programu ramowego ''Horyzont 2020''. 
Potrzebne jest wydzielenie odrębnego 
priorytetu, który definiowałby szczegółowy 
zakres funkcjonowania EIT w ramach 
współpracy z państwami trzecimi i 
organizacjami międzynarodowymi w 
obszarze badań naukowych i innowacji, 
przyczyniając się do upowszechnienia 
dobrych praktyk wspólnotowych. W ten 
sposób EIT przyczyni się znacznie do 
promowania warunków ramowych, które 
są niezbędne, aby w pełni wykorzystać 
potencjał innowacyjny UE w dziedzinie 
badań naukowych oraz aby wspierać 
działania na rzecz zakończenia tworzenia 
europejskiej przestrzeni badawczej (ERA).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1.3. – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT wnosi ponadto do polityki UE w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji w 
pełni rozwinięty wymiar w zakresie 
edukacji. Innowacyjna i kształtująca ducha 
przedsiębiorczości edukacja sprawiają, że 
EIT odgrywa istotną rolę łącznika między 
badaniami naukowymi, innowacjami, 

EIT wnosi ponadto do polityki UE w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji w 
pełni rozwinięty element edukacji jako 
jedyny instrument programu „Horyzont 
2020”, który kładzie duży nacisk na aspekt 
edukacyjny. W związku z tym EIT 
powinien dopilnować, aby programy 
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polityką w dziedzinie edukacji a 
programami edukacyjnymi, zapewniając 
jednocześnie długookresowe 
zaangażowanie konieczne do osiągnięcia
zrównoważonych zmian w szkolnictwie 
wyższym. EIT odgrywa – w szczególności 
poprzez nowe, trans- i interdyscyplinarne 
kierunki studiów opatrzone znakiem EIT –
wiodącą rolę w zakresie wspólnych 
wysiłków zmierzających do kształcenia na 
rzecz innowacji, co niesie ze sobą wyraźnie
efekty zewnętrzne w szerszym kontekście 
europejskiego planu modernizacji
instytucji szkolnictwa wyższego, 
wspierając zarazem europejski obszar 
szkolnictwa wyższego.

studiów magisterskich, jak 
i doktoranckich w ramach WWiI 
otrzymywały odpowiednie fundusze. 
Innowacyjna i kształtująca ducha
przedsiębiorczości edukacja sprawiają, że 
EIT odgrywa istotną rolę łącznika między 
badaniami naukowymi, innowacjami, 
polityką w dziedzinie edukacji a 
programami edukacyjnymi, zapewniając 
jednocześnie długookresowe 
zaangażowanie konieczne do osiągnięcia
nowych metod przystosowania szkolnictwa 
wyższego do stopniowo pojawiających się 
potrzeb konkretnych społeczeństw. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie 
finansowanie uniwersytetów i innych 
placówek szkolnictwa wyższego. Zapewni 
to wyrównywanie szans instytucji dopiero 
aspirujących do najwyższego 
europejskiego poziomu. Jednocześnie 
utrzymywane będzie wsparcie dla 
ośrodków badawczych i edukacyjnych 
posiadających już status doskonałości. 
EIT odgrywa – w szczególności poprzez 
nowe, trans- i interdyscyplinarne kierunki 
studiów opatrzone znakiem EIT – wiodącą 
rolę w zakresie wspólnych wysiłków 
zmierzających do kształcenia na rzecz 
innowacji, co niesie ze sobą wyraźne
efekty zewnętrzne w szerszym kontekście 
europejskiego planu modernizacji
systemów szkolnictwa wyższego,
podtrzymując zarazem humanistyczną 
tradycję europejskiego szkolnictwa 
wyższego i wspierając jednocześnie
europejski obszar szkolnictwa wyższego.

Poprawka7

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1.3. – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto istnieje szansa na powstanie 
wzajemnie wzmacniających się interakcji z 

Ponadto istnieje szansa na powstanie 
wzajemnie wzmacniających się interakcji z 
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unijną polityką spójności, co osiągnąć 
można poprzez zajęcie się powiązaniami 
między lokalnymi i globalnymi aspektami 
innowacji. Centra kolokacji dają 
możliwość współpracy transgranicznej i są 
dobrze przygotowane do wykorzystania 
różnych systemów finansowania w 
regionach, w których są położone. Centra 
kolokacji odgrywają ważną rolę w 
umacnianiu łączliwości lokalno-globalnej 
w odniesieniu do WWiI jako całości, 
czyniąc to także poprzez bliską współpracę 
z władzami regionalnymi, w szczególności 
tymi, które uczestniczą w opracowaniu i 
realizacji regionalnych strategii innowacji 
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).
Można ponadto wzmocnić powiązania 
pomiędzy WWiI a lokalnymi 
organizacjami klastrów w celu zwiększenia 
udziału MŚP w działalności WWiI. Choć 
możliwości synergii różnią się w 
zależności od obszaru tematycznego 
danego WWiI, korzyści ze współpracy i 
koordynacji wydają za to się szczególnie 
łatwe do osiągnięcia w przypadku szeregu 
inicjatyw i programów na szczeblu UE.
Jako że sama koncepcja EIT i WWiI opiera 
się na przydawaniu wartości dodanej do 
już istniejących obszarów europejskiej 
doskonałości, WWiI z założenia będą 
dążyć do maksymalnego wykorzystania tej 
synergii. WWiI będą wnosić wartość 
dodaną w odniesieniu do możliwych 
inicjatyw w danych dziedzinach, w tym 
inicjatyw w zakresie wspólnego 
programowania, europejskich partnerstw 
innowacyjnych i partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).

unijną polityką spójności, co osiągnąć 
można poprzez zajęcie się powiązaniami 
między lokalnymi i globalnymi aspektami 
innowacji. Centra kolokacji dają 
możliwość współpracy transregionalnej 
i transgranicznej oraz są dobrze 
przygotowane do wykorzystania różnych 
systemów finansowania w regionach, 
w których są położone. Centra kolokacji 
odgrywają ważną rolę w umacnianiu 
łączliwości lokalno-globalnej w 
odniesieniu do WWiI jako całości, czyniąc 
to także poprzez bliską współpracę z 
władzami regionalnymi, w szczególności 
tymi, które uczestniczą w opracowaniu i 
realizacji regionalnych strategii innowacji 
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).
Można ponadto wzmocnić powiązania 
pomiędzy WWiI a lokalnymi 
organizacjami klastrów w celu zwiększenia 
udziału MŚP w działalności WWiI. Choć 
możliwości synergii różnią się w 
zależności od obszaru tematycznego 
danego WWiI, korzyści ze współpracy i 
koordynacji wydają za to się szczególnie 
łatwe do osiągnięcia w przypadku szeregu 
inicjatyw i programów na szczeblu UE.
Jako że sama koncepcja EIT i WWiI opiera 
się na przydawaniu wartości dodanej do 
już istniejących obszarów europejskiej 
doskonałości, WWiI z założenia będą 
dążyć do maksymalnego wykorzystania tej 
synergii. WWiI będą wnosić wartość 
dodaną w odniesieniu do możliwych 
inicjatyw w danych dziedzinach, w tym 
inicjatyw w zakresie wspólnego 
programowania, europejskich partnerstw 
innowacyjnych i partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP). Powstaną 
zabezpieczenia celem unikania 
podwójnego finansowania (75% funduszy 
pochodzi ze środków prywatnych, 
publicznych i regionalnych, w tym z 
programów europejskich i ze środków na 
politykę spójności). Należy unikać 
jakichkolwiek redukcji środków na inne 
dotyczące edukacji programy.
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Poprawka8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 1.3. – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inicjatywy w zakresie wspólnego 
programowania – stanowiące kluczowy 
instrument służący rozwiązywaniu kwestii 
rozdrobnienia w sektorze badań 
naukowych – powinny stanowić rdzeń 
ogólnoeuropejskiej bazy badawczej WWiI.
WWiI mogą zaś ze swej strony 
przyspieszać i wspierać wykorzystanie 
doskonałych, finansowanych ze środków 
publicznych badań naukowych 
połączonych w ramach inicjatyw 
wspólnego programowania, 
przeciwdziałając tym samym 
rozdrobnieniu innowacji. Wspólne 
inicjatywy technologiczne (WIT) i nowo 
utworzone partnerstwa publiczno-prywatne 
stanowią platformy służące promocji 
prowadzonych na szeroką skalę i 
inicjowanych przez przemysł badań 
naukowych oraz wspierają rozwój 
głównych technologii. WWiI mogą pomóc 
ukierunkować te znaczne inwestycje w 
badania naukowe w celu zwiększenia 
transferu technologii i ich komercyjnego 
wykorzystania oraz w celu stworzenia 
przez utalentowanych przedsiębiorców 
nowych przedsięwzięć w ramach 
prowadzonej już działalności. Dzięki 
podejściu opartym na trójkącie wiedzy EIT 
będzie uzupełniał inwestycje Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
zakresie światowej jakości badań 
pionierskich, obejmując cały łańcuch 
innowacji od etapu pomysłów do etapu 
stosowania oraz wykorzystania; 
jednocześnie EIT zapewni badaczom 
uczestniczącym w programie „Marie 
Curie” oraz studentom uczestniczącym w 

Inicjatywy w zakresie wspólnego 
programowania – stanowiące kluczowy 
instrument służący rozwiązywaniu kwestii 
rozdrobnienia w sektorze badań 
naukowych – powinny stanowić rdzeń 
ogólnoeuropejskiej bazy badawczej WWiI.
WWiI mogą zaś ze swej strony 
przyspieszać i wspierać wykorzystanie 
doskonałych, finansowanych ze środków 
publicznych badań naukowych 
połączonych w ramach inicjatyw 
wspólnego programowania, 
przeciwdziałając tym samym 
rozdrobnieniu innowacji. Wspólne 
inicjatywy technologiczne (WIT) i nowo 
utworzone partnerstwa publiczno-prywatne 
stanowią platformy służące promocji 
prowadzonych na szeroką skalę i 
inicjowanych przez przemysł badań 
naukowych oraz wspierają rozwój 
głównych technologii. WWiI mogą pomóc 
ukierunkować te znaczne inwestycje w 
badania naukowe w celu zwiększenia 
transferu technologii i ich komercyjnego 
wykorzystania oraz w celu stworzenia 
przez utalentowanych przedsiębiorców 
nowych przedsięwzięć w ramach 
prowadzonej już działalności. Dzięki 
podejściu opartym na trójkącie wiedzy EIT 
będzie uzupełniał inwestycje Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) w 
zakresie światowej jakości badań 
pionierskich, obejmując cały łańcuch 
innowacji od etapu pomysłów do etapu 
stosowania oraz wykorzystania; 
jednocześnie EIT zapewni rozwój 
europejskiej przestrzeni badawczej, 
stwarzając nowe możliwości dla 
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programie „Erasmus dla wszystkich” 
dodatkowe możliwości w zakresie 
innowacji i kontaktów z 
przedsiębiorczością.  

naukowców w ramach działań Maria 
Skłodowska-Curie. EIT właściwie 
wykorzysta kapitał intelektualny Europy z 
myślą o zdobywaniu nowych umiejętności 
w zakresie innowacji i kontaktów z 
przedsiębiorczością dzięki korelacji z 
programem 'Erasmus dla wszystkich'.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1. – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o te wnioski EIT zmierza do 
konsolidacji i dalszego rozwoju swojej roli
„inwestora”, który wspiera już istniejące 
ośrodki doskonałości w dziedzinie badań 
naukowych, przedsiębiorstw i szkolnictwa 
wyższego w Europie i umożliwia im 
zrzeszanie się i wspieranie istniejącej 
między nimi długoterminowej 
systematycznej współpracy w ramach 
WWiI.

W oparciu o te wnioski EIT zmierza do 
konsolidacji i dalszego rozwoju swojej roli
„inwestora”, który wspiera już istniejące 
ośrodki doskonałości w dziedzinie badań 
naukowych, przedsiębiorstw i szkolnictwa 
wyższego w Europie i umożliwia im 
zrzeszanie się i wspieranie istniejącej 
między nimi długoterminowej 
systematycznej współpracy w ramach 
WWiI. W tym sensie kampanie 
informacyjne wykorzystujące wszystkie 
dostępne środki i kanały komunikacji 
powinny zostać uruchomione celem 
zapewnienia, że zarówno uniwersytety, jak 
i studenci będą mieli wystarczający dostęp 
do informacji o funkcjonowaniu EIT 
i WWiI.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.1. – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI czerpią nie tylko z istniejącej 
doskonałej bazy naukowej swoich 
partnerów, lecz są również awangardą w 
zakresie propagowania i wdrażania misji 

WWiI czerpią nie tylko z istniejącej 
doskonałej bazy naukowej swoich 
partnerów, lecz są również awangardą w 
zakresie propagowania i wdrażania misji 
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edukacyjnej EIT. W tym kontekście celem 
jest kształcenie i szkolenie utalentowanych 
ludzi, wyposażając ich w umiejętności, 
wiedzę i sposób myślenia potrzebne w 
zglobalizowanej gospodarce opartej na 
wiedzy. Aby to osiągnąć, EIT aktywnie 
wspiera między innymi studia opatrzone 
znakiem EIT, monitorując ich jakość i 
spójną realizację we wszystkich WWiI. W 
ramach tych działań WWiI szeroko 
wykorzystywać będą oceny wzajemne i 
oceny ekspertów, a ponadto nawiążą dialog 
z organami krajowymi i organami kontroli 
jakości. Zwiększy to krajową i 
międzynarodową renomę kwalifikacji 
opatrzonych znakiem EIT i zwiększy ich 
atrakcyjność na świecie, tworząc zarazem 
platformę współpracy na szczeblu 
międzynarodowym. W przyszłości WWiI 
będą zachęcane do wyjścia poza granice 
kształcenia podyplomowego i rozszerzenia 
prowadzonej działalności edukacyjnej o 
większą liczbę zróżnicowanych form 
studiów, tak aby objąć szerszy zakres 
innowacyjnych działań związanych z 
rozwojem zawodowym, włączając w to 
kształcenie kadry zarządzającej, szkolenia 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i 
kursy letnie. Celem poprawy skuteczności 
podejmowanych przez WWiI działań 
edukacyjnych i dotarcia do szerszego 
kręgu odbiorców WWiI mogą – na 
zasadzie eksperymentu – zaplanować 
stworzenie modułów studiów licencjackich 
lub pakietów przeznaczonych do edukacji 
szkolnej.

edukacyjnej EIT. W tym kontekście celem 
jest kształcenie i szkolenie utalentowanych 
ludzi, wyposażając ich w umiejętności, 
wiedzę i sposób myślenia potrzebne w 
zglobalizowanej gospodarce opartej na 
wiedzy. Aby to osiągnąć, EIT aktywnie 
wspiera między innymi studia opatrzone 
znakiem EIT, monitorując ich jakość i 
spójną realizację we wszystkich WWiI.
W ramach tych działań stosowany będzie 
przez WWiI szereg kryteriów 
jakościowych wobec kierunków studiów 
opatrzonych znakiem EIT (czyli, zgodnie z 
procesem bolońskim: przedsiębiorczość, 
umożliwiająca bliską współpracę 
sektorową między środowiskiem 
naukowym i przemysłem) w celu 
podtrzymania wysokiego poziomu 
akademickiego i zagwarantowania 
światowej reputacji i prestiżu europejskim 
uniwersytetom i EIT. Ponadto WWiI będą
szeroko wykorzystywać oceny wzajemne i 
oceny ekspertów, a ponadto nawiążą dialog 
z organami krajowymi i organami kontroli 
jakości. Zwiększy to krajową i 
międzynarodową renomę kwalifikacji 
opatrzonych znakiem EIT i zwiększy ich 
atrakcyjność na świecie, tworząc zarazem 
platformę współpracy na szczeblu 
międzynarodowym. W przyszłości WWiI 
będą zachęcane do wyjścia poza granice 
kształcenia podyplomowego i rozszerzenia 
prowadzonej działalności edukacyjnej o 
większą liczbę zróżnicowanych form 
studiów, tak aby objąć szerszy zakres 
innowacyjnych działań związanych z 
rozwojem zawodowym, włączając w to 
kształcenie kadry zarządzającej, szkolenia 
dostosowane do indywidualnych potrzeb i 
kursy letnie. Uniwersytety nadal 
korzystają z wolności nauki jeśli chodzi o 
wiedzę i badania i, dążąc do synergii z 
interesami środowiska biznesowego, dbają 
o ochronę indywidualnych programów 
nauczania.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.1. – ustęp 5 – tiret drugie a (nowe) (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ustanowi kryteria kierunków studiów 
opatrzonych znakiem EIT celem 
zagwarantowania uznawalności pod 
kątem akademickim i wysokich 
standardów.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.1. – ustęp 5 – tiret trzecie (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 stworzy system wzajemnej oceny dla
kwalifikacji opatrzonych znakiem EIT i 
podejmie dialog z krajowymi i 
międzynarodowymi organami zapewniania 
jakości,

 aktywnie zapewni spójność i 
równoważność w ramach EIT dzięki 
utworzeniu systemu wzajemnej oceny 
kwalifikacji opatrzonych znakiem EIT 
i podejmie dialog z krajowymi 
i międzynarodowymi organami 
zapewniania jakości.

Poprawka13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.1. – ustęp 5 – tiret czwarte (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 będzie zachęcał WWiI do 
opracowywania bardziej zróżnicowanych 
działań w zakresie kształcenia i szkolenia.

 będzie zachęcał WWiI do 
opracowywania bardziej zróżnicowanych 
działań w zakresie kształcenia i szkolenia, 
zwłaszcza działań zaprojektowanych 
w celu umożliwienia WWiI dzielenia się 
wiedzą z instytucjami, które mogą być 
zainteresowane uczestnictwem 
w kolejnych WWiI, oraz w celu 
upowszechnienia wiedzy o istnieniu tych 
programów edukacyjnych.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.1. – ustęp 5 – tiret czwarte a (nowe) (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 zaprosi WWiI do udzielenia studentom 
właściwych informacji na temat 
uznawania stopni naukowych uzyskanych 
w innym państwie członkowskim.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.1. – ustęp 5 – tiret czwarte b (nowe) (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 określi wspólne procesy akredytacji 
dyplomów i stopni naukowych na szczeblu 
europejskim.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zwiększyć dodatkowo wpływ i 
wprowadzić bodźce do tworzenia 
innowacji w nowych obszarach problemów 
społecznych, EIT będzie stopniowo 
rozszerzać swój portfel WWiI. Podążając 
przy tworzeniu nowych WWiI ścieżką 
rozwoju opartą na stopniowym przyroście, 
EIT zadba, by w tym kontekście 
odpowiednio uwzględniono doświadczenia 
zdobyte przy tworzeniu WWiI w 
poprzednich etapach i by WWiI 
powstawały tylko w rejonach, w których 
istnieje już fundament w postaci 

Aby zwiększyć dodatkowo wpływ i 
wprowadzić bodźce do tworzenia 
innowacji w nowych obszarach problemów 
społecznych, EIT będzie stopniowo 
rozszerzać swój portfel WWiI. Podążając 
przy tworzeniu nowych WWiI ścieżką 
rozwoju opartą na stopniowym przyroście, 
EIT zadba, by w tym kontekście 
odpowiednio uwzględniono doświadczenia 
zdobyte przy tworzeniu WWiI w 
poprzednich etapach i by WWiI 
powstawały tylko w rejonach
tematycznych, w których istnieje już 



AD\912360PL.doc 17/33 PE489.612v02-00

PL

wyraźnego potencjału innowacyjnego i 
najwyższej klasy doskonałości. W okresie 
2014–2020 do stworzenia nowych WWiI 
dojdzie zatem w dwóch falach w 2014 r. i 
2018 r. po trzy nowe WWiI każda, co 
doprowadzi do stworzenia portfela 
dziewięciu WWiI w okresie 2014–2020 (co 
odpowiada stworzeniu 40–50 centrów 
kolokacji w całej UE). Ewentualny nowy 
proces selekcji w celu utworzenia WWiI w 
2018 r. będzie w dużym stopniu opierać się 
na wynikach szczegółowej oceny 
zewnętrznej EIT i istniejących WWiI, w 
tym oceny skutków gospodarczych i 
społecznych WWiI oraz udziału EIT we 
wzmocnieniu zdolności innowacyjnych UE 
i państw członkowskich, jak również na 
wynikach ocen programu „Horyzont 
2020”.

fundament w postaci wyraźnego potencjału 
innowacyjnego i znaczący wpływ 
społeczny, a także najwyższej klasy
doskonałość. W okresie 2014–2020 do 
stworzenia nowych WWiI dojdzie zatem w 
dwóch falach w 2014 r. i 2018 r. po trzy 
nowe WWiI każda, co doprowadzi do 
stworzenia portfela dziewięciu WWiI w 
okresie 2014–2020 (co odpowiada 
stworzeniu 40–50 centrów kolokacji w 
całej UE). Ewentualny nowy proces 
selekcji w celu utworzenia WWiI w 2018 r. 
będzie w dużym stopniu opierać się na 
wynikach szczegółowej oceny zewnętrznej 
EIT i istniejących WWiI, w tym oceny 
skutków gospodarczych i społecznych 
WWiI oraz udziału EIT we wzmocnieniu 
zdolności innowacyjnych UE i państw 
członkowskich, jak również na wynikach 
ocen programu „Horyzont 2020”.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowe WWiI powstaną w obszarach 
zajmujących się dużymi wyzwaniami 
społecznymi związanymi z rzeczywistym 
potencjałem innowacyjnym. Tym samym 
EIT w pełni przyczynia się do realizacji 
szerszych programów działań UE, a w 
szczególności celów programu „Horyzont 
2020” określającego szereg wyzwań 
społecznych, oraz do wdrażania 
technologii wspomagających i 
przemysłowych. Celem jest ustanowienie 
WWiI w obszarach tematycznych, którymi 
– ze względu na ich skalę i złożoność –
można zająć się wyłącznie za 
pośrednictwem podejścia 
ponaddyscyplinarnego, transgranicznego i 
międzysektorowego. Dobór dziedzin 

Nowe WWiI powstaną w obszarach
tematycznych zajmujących się dużymi 
wyzwaniami społecznymi związanymi z 
rzeczywistym potencjałem innowacyjnym.
Tym samym EIT w pełni przyczynia się do 
realizacji szerszych programów działań 
UE, a w szczególności celów programu
„Horyzont 2020” określającego szereg 
wyzwań społecznych. Celem jest
ustanowienie WWiI w obszarach 
tematycznych, którymi – ze względu na ich 
skalę i złożoność – można zająć się 
wyłącznie za pośrednictwem podejścia 
ponaddyscyplinarnego, transgranicznego i 
międzysektorowego. Dobór dziedzin 
tematycznych powinien zatem opierać się 
na starannej analizie badającej, czy WWiI 



PE489.612v02-00 18/33 AD\912360PL.doc

PL

tematycznych powinien zatem opierać się 
na starannej analizie badającej, czy WWiI 
może wnieść rzeczywistą wartość dodaną i 
mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i 
społeczeństwo.

może wnieść rzeczywistą wartość dodaną i 
mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i 
społeczeństwo. Przydział środków 
finansowych na nowe WWiI odbywa się 
na zasadzie konkurencji i uwzględnia 
jakość i potencjał projektów, zapewniając 
jednocześnie wystarczające środki na 
finansowanie każdej WWiI, aby mogła 
ona faktycznie tworzyć innowacje.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 3 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 wymaganie podejścia 
transdyscyplinarnego i rozwijanie nowych 
rodzajów edukacji ponad granicami 
poszczególnych dyscyplin;

 wymaganie podejścia 
transdyscyplinarnego i zachęcanie 
uniwersytetów do rozwijania nowych 
rodzajów edukacji ponad granicami 
poszczególnych dyscyplin;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena obszarów tematycznych 
zaproponowanych zarówno w projekcie 
przedłożonym przez EIT, jak i przez ogół 
zainteresowanych stron wyraźnie wykazała 
istnienie pewnych różnic dotyczących 
potencjalnego wpływu, jaki miałoby 
utworzenie WWiI. W rezultacie tego wiele 
tematów zupełnie zarzucono, inne zaś 
zaktualizowano, by lepiej dostosować je do 
uwarunkowań europejskiego i światowego 
kontekstu w tym obszarze.

Ocena obszarów tematycznych 
zaproponowanych zarówno w projekcie 
przedłożonym przez EIT, jak i przez ogół 
zainteresowanych stron wyraźnie wykazała 
istnienie pewnych różnic dotyczących 
potencjalnego wpływu, jaki miałoby 
utworzenie WWiI. W rezultacie tego wiele 
tematów zupełnie zarzucono, inne zaś 
zaktualizowano, by lepiej dostosować je do 
uwarunkowań europejskiego i światowego 
kontekstu w tym obszarze. W przypadku 
przyszłych WWiI w sektorach, które na 
razie nie są brane pod uwagę, lecz 
spełniają dane kryteria (np. w sektorze 
morskim), należy uwzględniać regularną 
ocenę ewolucji potencjałów badawczych 
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oraz ewentualne powstanie nowej 
dynamiki w zakresie innowacji.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku następujących obszarów 
tematycznych uznano, że ustanowienie 
nowych WWiI niesie ze sobą największy 
potencjał wniesienia wartości dodanej do 
istniejących działań i spowodowania 
rzeczywistego skokowego rozwoju
innowacji:

W przypadku następujących obszarów 
tematycznych uznano, że ustanowienie 
nowych WWiI może wnieść wartość 
dodaną do istniejących działań i
spowodować rzeczywisty skokowy rozwój
innowacji. Wykaz ten ma jednak 
charakter wyłącznie orientacyjny jeśli 
chodzi o obszary tematyczne, które 
zostaną ostatecznie wybrane do przyszłych 
WWiI:

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do drugiej fali w 2018 r. 
rozważone zostaną pozostałe tematy
(mobilność w miastach, produkcja 
oferująca wartość dodaną oraz inteligentne 
i bezpieczne społeczeństwa); weźmie się 
przy tym pod uwagę nowe i 
nieprzewidziane wyzwania, które mogą
pojawić się w przyszłości.

W odniesieniu do drugiej fali w 2018 r. 
rozważone zostaną pozostałe tematy z 
powyższego wykazu (mobilność w 
miastach, produkcja oferująca wartość 
dodaną oraz inteligentne i bezpieczne 
społeczeństwa); weźmie się przy tym
ewentualnie pod uwagę inne tematy, które 
uwzględniają nowe i nieprzewidziane 
wyzwania mogące pojawić się w 
przyszłości.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 9 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy poświęcić także szczególną uwagę 
roli humanistyki w szkolnictwie wyższym, 
gdyż ma ona znaczący wkład zarówno w 
życie gospodarcze, jak i pomyślną 
przyszłość europejskiej kultury i 
dziedzictwa. W tym sensie humanistyka 
nie może być przeoczana lub pomijana 
podczas selekcji obszarów tematycznych 
w przyszłych WWiI.

Poprawka23

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 10 – tiret pierwsze a (nowe) (wewnątrz ramki) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 podejmuje konsultacje 
z interesariuszami, w tym – obok 
uniwersytetów, przedsiębiorstw, 
przedsiębiorców i ośrodków badawczych –
ze społeczeństwem obywatelskim, 
samorządem lokalnym i odpowiednimi 
organizacjami pozarządowymi, zanim 
podejmie decyzję o obszarach 
tematycznych, które zostana objęte trzecią 
falą WWiI w 2018 r.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 10 – tiret pierwsze b (nowe) (wewnątrz ramki) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 dokłada wszelkich starań, by 
dopilnować, że jak największa liczba 
zainteresowanych stron jest zaznajomiona 
z przyszłymi procedurami selekcyjnymi 
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WWiI. Potencjalni interesariusze 
otrzymują wszelkie niezbędne informacje 
umożliwiające im właściwe podjęcie 
decyzji o ewentualnym wkładzie, jaki 
mogą wnieść. W związku z tym szczególną 
uwagę przykłada się do tych obszarów 
i regionów, które nie uczestniczą jeszcze 
w istniejących WWiI.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.1.2. – ustęp 10 – tiret drugie a (nowe) (wewnątrz ramki) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 dopilnowuje, by aspekt społeczny był 
nadrzędnym kryterium w ramach WWiI 
i widocznym przy nowych wyzwaniach 
społecznych.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W początkowej fazie EIT skupiał swoje 
wysiłki na stworzeniu WWiI. Choć jasnym 
celem EIT jest wzmocnienie istniejących 
centrów doskonałości, to EIT będzie 
musiał także zadbać o to, by przynieść 
korzyści dla obszarów Unii, które nie 
uczestniczą bezpośrednio w WWiI. Misją o 
zasadniczym znaczeniu dla EIT jest zatem 
aktywne wspieranie upowszechniania 
dobrych praktyk w dziedzinie integracji 
trójkąta wiedzy w celu wypracowania 
wspólnej kultury wymiany innowacji i 
wiedzy.

W początkowej fazie EIT skupiał swoje 
wysiłki na stworzeniu WWiI. Choć jasnym 
celem EIT jest wzmocnienie istniejących 
centrów doskonałości lub zachęcanie do 
tworzenia nowych, to EIT będzie musiał 
także zadbać o to, by przynieść korzyści 
dla obszarów Unii, które nie uczestniczą 
bezpośrednio w WWiI. Ponadto kluczowe 
z punktu widzenia EIT jest zwiększenie 
jego widoczności w państwach 
członkowskich, które nie uczestniczą 
jeszcze w WWiI, a głównie w tych, które 
mają mniejsze doświadczenie w tego 
rodzaju współpracy. Kryterium wysokiej 
jakości, a także zasada pomocniczości 
mają zawsze zastosowanie. Misją o 
zasadniczym znaczeniu dla EIT jest zatem 
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aktywne wspieranie upowszechniania 
dobrych praktyk – takich jak otwarte 
publikowanie wyników badań naukowych 
i otwarte badania naukowe – w dziedzinie 
integracji trójkąta wiedzy w celu 
wypracowania wspólnej kultury wymiany 
innowacji i wiedzy.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przyszłości EIT musi czynić starania, by 
związane z WWiI doświadczenia były 
zrozumiałe i powtarzalne oraz by stały się 
trwałym elementem kultury mogącej 
stanowić wzorzec do naśladowania w 
Europie i poza jej granicami. Przez 
określanie dobrych praktyk, ich analizę i 
wymianę, jak również przez nowe modele 
zarządzania i finansowania wyłonione na 
podstawie WWiI EIT dąży do zapewnienia 
rozpowszechniania i wykorzystania wiedzy 
uzyskanej w ramach EIT oraz WWiI z 
pożytkiem dla ludzi i instytucji, także tych 
nie uczestniczących bezpośrednio w 
WWiI.

W przyszłości EIT musi czynić starania, by 
związane z WWiI doświadczenia były 
zrozumiałe i powtarzalne oraz by stały się 
trwałym elementem kultury mogącej 
stanowić wzorzec do naśladowania w 
Europie i poza jej granicami. Przez 
określanie dobrych praktyk, ich analizę i 
wymianę, jak również przez nowe modele 
zarządzania i finansowania wyłonione na 
podstawie WWiI EIT dąży do zapewnienia 
rozpowszechniania i wykorzystania wiedzy 
uzyskanej w ramach EIT oraz WWiI z 
pożytkiem dla obywateli, podmiotów 
prywatnych i instytucji, także tych nie 
uczestniczących bezpośrednio w WWiI.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT może odegrać decydującą rolę w 
dokonywaniu syntezy różnorodnych metod 
działania zastosowanych przez WWiI i w 
przygotowaniu przenośności tych metod na 
obszary, w których zdolności innowacyjne 
są słabe i które w przeciwnym razie nie 
byłyby w stanie korzystać z doświadczeń 
zgromadzonych przez EIT. Kontakty 

EIT może odegrać decydującą rolę w 
dokonywaniu syntezy różnorodnych metod 
działania zastosowanych przez WWiI i w 
przygotowaniu przenośności tych metod na 
obszary tematyczne, w których zdolności 
innowacyjne są słabe i które w 
przeciwnym razie nie byłyby w stanie 
korzystać z doświadczeń zgromadzonych 
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zewnętrzne tego rodzaju zagwarantują, że 
korzyści płynące z doświadczeń EIT 
wspierać będą rozwój zdolności 
innowacyjnych w tych obszarach.
Działalność ta jest w stanie przynieść 
wysokie zyski w zakresie opartym na 
pracach WWiI .

przez EIT. Kontakty zewnętrzne tego 
rodzaju zagwarantują, że korzyści płynące 
z doświadczeń EIT wspierać będą rozwój 
zdolności innowacyjnych w tych 
obszarach. Działalność ta jest w stanie 
przynieść wysokie zyski w zakresie 
opartym na pracach WWiI . W związku z 
tym wielkie znaczenie ma, aby idea 
innowacji była także stosowana w 
dziedzinach akademickich, które mogą 
generować idee i koncepcje lub nowe 
materiały dotyczące kulturalnej 
przeszłości Europy i jej dnia dzisiejszego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utalentowani ludzi są kluczowym 
elementem pomyślnej innowacji. Jednym z 
najważniejszych zadań EIT jest danie 
wszystkim utalentowanym osobom 
możliwości pełnego wykorzystania ich 
potencjału i tworzenie środowisk, w 
których osoby te mogą się rozwijać. Za 
pośrednictwem WWiI EIT tworzy takie 
środowiska, ale wymagają one 
uzupełnienia strategiami przyciągania i 
włączania najbardziej utalentowanych osób 
spoza WWiI.

Utalentowani ludzie, jeśli dać im właściwe 
wykształcenie i możliwość pracy w 
inspirujących warunkach są kluczowym 
elementem pomyślnych badań i są otwarci 
na innowacje. Jednym z najważniejszych 
zadań EIT jest danie wszystkim 
utalentowanym osobom możliwości
pełnego wykorzystania ich potencjału i 
tworzenie środowisk, w których osoby te 
mogą się rozwijać. Za pośrednictwem 
WWiI EIT tworzy takie środowiska, ale 
wymagają one uzupełnienia strategiami 
przyciągania i włączania najbardziej 
utalentowanych osób spoza WWiI.

Poprawka 30Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT ma ponadto do odegrania wyraźną rolę 
w zakresie przyciągnięcia talentów spoza 
UE. Tworząc silny znak firmowy i budując 
strategiczne stosunki z kluczowymi 
partnerami z całego świata, EIT może 

EIT ma ponadto do odegrania wyraźną rolę 
w zakresie przyciągnięcia talentów spoza 
UE. Tworząc silny znak firmowy i budując 
strategiczne stosunki z kluczowymi 
partnerami z całego świata, EIT może 
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dodatkowo zwiększyć atrakcyjność 
partnerów współpracujących w ramach 
WWiI. EIT powinien – w ścisłej 
współpracy z WWiI – rozwijać prężną 
strategię międzynarodową, rozpoznając 
uczestników dialogu i potencjalnych 
partnerów oraz nawiązując z nimi 
kontakty. W tym kontekście EIT i WWiI 
powinny w pełni wykorzystać istniejące 
inicjatywy UE w tej dziedzinie, takie jak 
program „Erasmus dla wszystkich” czy 
działania „Marie Curie”. EIT może 
ponadto wspierać wymianę wiedzy, opiekę 
pedagogiczną i tworzenie sieci kontaktów 
poprzez zachęcanie do stworzenia sieci 
absolwentów EIT.

dodatkowo zwiększyć atrakcyjność 
partnerów współpracujących w ramach 
WWiI. EIT powinien – w ścisłej 
współpracy z WWiI – rozwijać prężną 
strategię międzynarodową, rozpoznając 
uczestników dialogu i potencjalnych 
partnerów oraz nawiązując z nimi 
kontakty. W tym kontekście EIT i WWiI 
powinny w pełni wykorzystać istniejące 
inicjatywy UE w tej dziedzinie, takie jak 
program „Erasmus dla wszystkich” czy 
działania „Marie Curie”. Zapewnia się 
komplementarność EIT z wszystkimi 
pozostałymi programami edukacyjnymi 
i badawczymi (Europejska Rada ds. 
Badań Naukowych, Wspólne Centra 
Badawcze, europejskie partnerstwa 
innowacyjne, sojusze na rzecz wiedzy 
etc.). EIT może ponadto wspierać 
wymianę wiedzy, opiekę pedagogiczną i 
tworzenie sieci kontaktów poprzez 
zachęcanie do stworzenia sieci 
absolwentów EIT. Może także przyczynić 
się do realizacji tego zadania wspierając 
obszary badawcze dotyczące europejskiej 
kultury, które zawsze znajdowaly się w 
polu zainteresowania świata. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT i WWiI powinny dopilnować, aby 
wyniki badań naukowych i ich 
zastosowania będące rezultatem studiów 
magisterskich lub doktoranckich, a także 
te osiągnięte pod ich egidą, były 
odpowiednio publikowane celem 
wniesienia wkładu w międzynarodowy 
dialog akademicki.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 9 – tiret pierwsze (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 ustanowi w ścisłej współpracy z WWiI 
program („Członkowie EIT”), w ramach 
którego bardzo utalentowane osoby z całej
UE i z zagranicy będą miały możliwość 
zaangażowania się – na pewien 
wyznaczony okres – w działalność centrów 
kolokacji WWiI, co przyniesie wzajemne 
korzyści dla danego uczestnika oraz dla 
WWiI;

 ustanowi w ścisłej współpracy z WWiI 
program („Członkowie EIT”)
umożliwiający różnorodnej i 
reprezentującej różne dziedziny grupie 
studentów, badaczy, akademików, 
wykładowców i przedsiębiorców z
wszystkich dziedzin nauki i biznesu z całej
Unii, którzy obecnie nie uczestniczą 
jeszcze w istniejących WWiI, bardzo 
utalentowanym osobom z całej Unii i z 
zagranicy zaangażowanie się – na pewien 
wyznaczony okres – w działalność centrów 
kolokacji WWiI, co przyniesie wzajemne 
korzyści dla danego uczestnika oraz dla 
WWiI oraz zapozna ich szerzej z 
działalnością WWiI i ogólnie poprawi 
widoczność EIT.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 9 – tiret pierwsze a (nowe) (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 stworzy platformę służącą osiąganiu 
doskonałości, zacieśnianiu współpracy i 
umacnianiu wspólnych projektów dla 
uniwersytetów w całej Unii.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 9 – tiret drugie (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 stworzy/dostosuje do aktualnych potrzeb 
narzędzie internetowe stanowiące 

 stworzy/dostosuje do aktualnych potrzeb 
narzędzie internetowe stanowiące 
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platformę wymiany wiedzy i tworzenia 
sieci kontaktów mającą EIT jako swoje 
centrum.;

platformę wymiany wiedzy i tworzenia 
sieci kontaktów mającą EIT jako swoje 
centrum.; Ten instrument jest 
wykorzystywany do zachęcania studentów, 
badaczy, akademików, wykładowców 
i przedsiębiorców, którzy obecnie nie 
uczestniczą w istniejących WWiI, do 
zapoznania się z bieżącymi pracami 
prowadzonymi w działających WWiI, 
korzystania z nich oraz do zapoznania się 
z planami dotyczącymi kolejnej fali WWiI.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 9 – tiret drugie a (nowe) (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 opracuje narzędzia w celu ułatwienia 
identyfikacji praw własności 
intelektualnej mających zastosowanie w 
danej dziedzinie lub w kontekście danych 
badań, jak również ich nabywania, 
zbywania lub przeniesienia, zależnie od 
przypadku i potrzeb podmiotów;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.2. – ustęp 9 – tiret czwarte (wewnątrz ramki)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 będzie systematycznie udostępniać 
doświadczenia i osiągnięcia WWiI szerszej 
wspólnocie innowacji w UE i poza nią.
Może to obejmować utworzenie zbioru 
ogólnodostępnych materiałów 
szkoleniowych pochodzących z 
prowadzonych przez EIT i WWiI działań 
w zakresie kształcenia i szkolenia.

 będzie systematycznie udostępniać 
doświadczenia i osiągnięcia WWiI szerszej 
wspólnocie innowacji w UE i poza nią.
Obejmuje to utworzenie zbioru 
ogólnodostępnych materiałów 
szkoleniowych pochodzących 
z prowadzonych przez EIT i WWiI działań 
w zakresie kształcenia i szkolenia, które są 
udostępniane uniwersytetom i instytucjom 
szkolnictwa wyższego w całej Unii.



AD\912360PL.doc 27/33 PE489.612v02-00

PL

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.3. – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wzmocniła swoje wysiłki w 
zakresie wspierania EIT w tworzeniu 
stabilnego i solidnego systemu 
monitorowania ukierunkowanego na 
osiąganie wyników. Wspomniany system 
monitorowania zapewni pełną 
rozliczalność EIT i WWiI, jakość 
wyników, wkład do priorytetów programu
„Horyzont 2020”, a jednocześnie pozwoli 
na wystarczającą elastyczność dynamiki 
działania WWiI. Pozwoli on EIT na 
rozwinięcie solidnej zdolności 
gromadzenia i analizowania danych 
pochodzących z WWiI służącej mierzeniu 
wyników EIT na podstawie jego własnych 
celów, a także na porównanie EIT i WWiI 
w odniesieniu do najlepszych rozwiązań w 
Europie i na świecie. System będzie miał 
elastyczną strukturę i w razie potrzeby 
zostanie dostosowany tak, by uwzględniał 
zmieniający się i rosnący zakres 
działalności EIT i WWiI. W następstwie 
zalecenia zawartego w niezależnej ocenie 
zewnętrznej oraz na podstawie 
nadrzędnych przepisów w zakresie 
monitorowania zawartych w programie
„Horyzont 2020” Komisja zaproponowała 
– działając wspólnie z EIT i WWiI –
ustanowienie dla EIT systemu 
monitorowania ukierunkowanego na 
osiąganie wyników dotyczącego czterech 
poziomów aktywności:

Komisja wzmocniła swoje wysiłki w 
zakresie wspierania EIT w tworzeniu 
stabilnego i solidnego systemu 
monitorowania ukierunkowanego na 
osiąganie wyników. Wspomniany system 
monitorowania zapewni pełną 
rozliczalność EIT i WWiI, jakość 
wyników, wkład do priorytetów programu
„Horyzont 2020”, a jednocześnie pozwoli 
na wystarczającą elastyczność dynamiki 
działania i badań WWiI. Pozwoli on EIT 
na rozwinięcie solidnej zdolności 
gromadzenia i analizowania danych 
pochodzących z WWiI służącej mierzeniu 
wyników EIT na podstawie jego własnych 
celów, a także na porównanie EIT i WWiI 
w odniesieniu do najlepszych rozwiązań w 
Europie i na świecie. System będzie miał 
elastyczną strukturę i w razie potrzeby 
zostanie dostosowany tak, by uwzględniał 
zmieniający się i rosnący zakres 
działalności EIT i WWiI. W następstwie 
zalecenia zawartego w niezależnej ocenie 
zewnętrznej oraz na podstawie 
nadrzędnych przepisów w zakresie 
monitorowania zawartych w programie
„Horyzont 2020” Komisja zaproponowała 
– działając wspólnie z EIT i WWiI –
ustanowienie dla EIT systemu 
monitorowania ukierunkowanego na 
osiąganie wyników dotyczącego czterech 
poziomów aktywności:
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.3. – ustęp 5 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 poziomu EIT – ocena wyników działania 
EIT jako wydajnego i skutecznego organu 
UE; będzie to być mierzone pod kątem 
wsparcia dla WWiI, intensywności i 
zakresu działań zewnętrznych, 
rozpowszechniania i działalności 
międzynarodowej oraz zdolności do 
opracowania procedur uproszczonych;

 poziomu EIT – ocena wyników działania 
EIT jako wydajnego i skutecznego organu 
UE; będzie to mierzone pod kątem 
wsparcia dla WWiI, intensywności 
i zakresu działań zewnętrznych, 
rozpowszechniania i działalności 
międzynarodowej oraz zdolności do 
opracowania procedur uproszczonych, a 
także pod kątem zachęcania do tworzenia 
centrów doskonałości, celem 
rozpowszechniania badań i innowacji 
w całej Unii.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.3. – ustęp 5 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 poziomu ponadindywidualnego (między 
WWiI) – monitorowanie wkładu 
wszystkich WWiI w osiąganie celów 
strategicznych EIT, jak określono w 
przeznaczonym do tego celu instrumencie 
takim jak tablica wyników EIT.

 poziomu ponadindywidualnego (między 
WWiI) – monitorowanie wkładu 
wszystkich WWiI w osiąganie celów 
strategicznych EIT, jak określono w 
przeznaczonym do tego celu instrumencie 
takim jak tablica wyników EIT, a także w 
zachęcanie do badań 
interdyscyplinarnych, jako metody 
wzmacniania i podtrzymywania tworzenia 
nowych dziedzin badań i innowacji.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 2.3. – ustęp 5 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 poziomu indywidualnego (pojedyncza  poziomu indywidualnego (pojedyncza 
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WWiI) – monitorowanie indywidualnych 
wyników danego WWiI w oparciu o 
indywidualne cele oraz kluczowe 
wskaźniki skuteczności działania (KPI) 
określone w planie operacyjnym danej 
WWiI. WWiI opierają się na różnych 
modelach biznesowych i mają różne rynki, 
a co za tym idzie ich przemysłowe KPI –
mające zasadnicze znaczenie dla 
skutecznego zarządzania poszczególnymi 
WWiI – są także różne.

WWiI) – monitorowanie indywidualnych 
wyników danego WWiI w oparciu o 
indywidualne cele oraz kluczowe 
wskaźniki skuteczności działania (KPI) 
określone w planie operacyjnym danej 
WWiI. WWiI opierają się na różnych 
modelach biznesowych i mają różne rynki, 
a co za tym idzie ich przemysłowe KPI –
mające zasadnicze znaczenie dla 
skutecznego zarządzania poszczególnymi 
WWiI – są także różne. Ponadto zachęca 
się do tworzenia centrów kolokacji celem 
rozszerzenia ich działalności 
i promowania idei współpracy na szczeblu 
lokalnym, regionalnym lub krajowym, 
tytułem wkładu w zakresy, którymi 
zajmuje się EIT.

Poprawka41

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 3.1. – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decydującymi czynnikami w tym zakresie 
są rozmiar, skład i procedury Rady 
Zarządzającej. Zasada udziału członków 
niezależnych oraz ograniczonej liczby 
wybranych członków reprezentujących 
wspólnotę WWiI dowiodła swojej 
wartości; umożliwia ona gromadzenie 
wiedzy specjalistycznej z całego trójkąta 
wiedzy. Pierwotny model zakładający 18 
wybranych członków oraz – od niedawna –
czterech dodatkowych przedstawicieli 
WWiI okazał się jednak mieć pewne 
ograniczenia. Zmniejszenie liczby 
członków Rady doprowadzi do 
usprawnienia procesu podejmowania 
decyzji i zmniejszenia administracyjnych 
kosztów ogólnych. Dalszy przyrost 
efektywności osiągnąć można wreszcie 
poprzez ponowne skoncentrowanie 
działalności Rady Zarządzającej EIT na jej 
głównej roli polegającej na przywództwie 
strategicznym. Dodać należy, że ściślejsze 

Decydującymi czynnikami w tym zakresie 
są rozmiar, skład i procedury Rady 
Zarządzającej. Zasada udziału członków 
niezależnych oraz ograniczonej liczby 
wybranych członków reprezentujących 
wspólnotę WWiI dowiodła swojej 
wartości; umożliwia ona gromadzenie 
wiedzy specjalistycznej z całego trójkąta 
wiedzy. Pierwotny model zakładający 18 
wybranych członków oraz – od niedawna –
czterech dodatkowych przedstawicieli 
WWiI okazał się jednak mieć pewne 
ograniczenia. Zmniejszenie liczby 
członków Rady doprowadzi do 
usprawnienia procesu podejmowania 
decyzji i zmniejszenia administracyjnych 
kosztów ogólnych. Dalszy przyrost 
efektywności osiągnąć można wreszcie 
poprzez ponowne skoncentrowanie 
działalności Rady Zarządzającej EIT na jej 
głównej roli polegającej na przywództwie 
strategicznym. W tym celu komitet 
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konsultacje z Komisją Europejską w 
sprawie trzyletniego programu prac EIT 
spowodują dalsze wzmocnienie spójności z 
innymi inicjatywami UE. Zawarte w 
trzyletnim programie prac EIT informacje 
dotyczące EIT i wspólnot wiedzy i 
innowacji umożliwią dokonanie oceny w 
zakresie komplementarności z innymi 
częściami programu „Horyzont 2020” i 
innymi obszarami polityki i instrumentami 
Unii oraz zapewnienie tej 
komplementarności. Wszystkie te zmiany 
zostały uwzględnione w zmienionym 
rozporządzeniu EIT dołączonym do SPI.

ekspertów naukowych wspierający Radę 
Zarządzającą swymi radami i opiniami 
może się okazać bardzo użyteczny 
w kwestiach dotyczących głównie strategii 
akademickich i praktyk edukacyjnych 
WWiI – jego rolą będzie nadzór nad 
treścią programów, ich kryteriami jakości 
i aspektami kulturowymi. Dodać należy, 
że ściślejsze konsultacje z Komisją 
Europejską w sprawie trzyletniego 
programu prac EIT spowodują dalsze 
wzmocnienie spójności z innymi 
inicjatywami UE. Zawarte w trzyletnim 
programie prac EIT informacje dotyczące 
EIT i wspólnot wiedzy i innowacji 
umożliwią dokonanie oceny w zakresie 
komplementarności z innymi częściami 
programu „Horyzont 2020” i innymi 
obszarami polityki i instrumentami Unii 
oraz zapewnienie tej komplementarności.
Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione 
w zmienionym rozporządzeniu EIT 
dołączonym do SPI.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – punkt 3.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odchodząc od funkcji czysto 
administracyjnych, centrala EIT 
zoptymalizuje swoje funkcje operacyjne 
celem pokierowania WWiI tak, by 
osiągnęły maksymalny stopień 
efektywności oraz celem szerokiego 
udostępnienia dobrych wyników. Zajęcie 
się szeregiem usług i funkcji na poziomie 
centralnym zamiast na poziomie 
poszczególnych WWiI niesie ze sobą 
możliwość osiągnięcia przyrostu 
wydajności. Choć poszczególne WWiI 
zajmują się określonymi tematami, szereg 
elementów ma charakter przekrojowy i to 
właśnie w ich przypadku EIT może wnieść 
konkretną wartość dodaną. Tego rodzaju 

Odchodząc od funkcji czysto 
administracyjnych, centrala EIT 
zoptymalizuje swoje funkcje operacyjne 
celem pokierowania WWiI tak, by 
osiągnęły maksymalny stopień 
efektywności oraz celem szerokiego 
udostępnienia dobrych wyników. Zajęcie 
się szeregiem usług i funkcji na poziomie 
centralnym zamiast na poziomie 
poszczególnych WWiI niesie ze sobą 
możliwość osiągnięcia przyrostu 
wydajności. Choć poszczególne WWiI 
zajmują się określonymi tematami, szereg 
elementów ma charakter przekrojowy i to 
właśnie w ich przypadku EIT może wnieść 
konkretną wartość dodaną. Tego rodzaju 



AD\912360PL.doc 31/33 PE489.612v02-00

PL

funkcja dostawcy wiedzy związana jest w 
szczególności z sytuacją, w której centrala 
EIT staje się pośrednikiem informacji i 
bogatym w zasoby uczestnikiem dialogu 
np. w zakresie wsparcia wymiany między 
WWiI i wzajemnego uczenia się, 
ułatwiania kontaktów z instytucjami UE i 
innymi kluczowymi organizacjami, takimi 
jak Organizacja Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), lub w zakresie
szczególnych kwestii przekrojowych, 
takich jak doradztwo w kwestii własności 
intelektualnej, transfer technologii i 
wiedzy, porównanie z najlepszymi 
praktykami międzynarodowymi lub 
podejmowanie badań antycypacyjnych i 
prognostycznych w celu określenia 
przyszłych kierunków dla EIT i WWiI. EIT 
i WWiI powinny decydować wspólnie, 
gdzie najskuteczniej zająć się można tymi 
zadaniami. Zasadnicze znaczenie dla EIT i 
WWiI będzie w tym zakresie miało 
stworzenie realnych mechanizmów 
systematycznej współpracy nad 
zagadnieniami przekrojowymi.

funkcja dostawcy wiedzy związana jest w 
szczególności z sytuacją, w której centrala 
EIT staje się pośrednikiem informacji i 
bogatym w zasoby uczestnikiem dialogu 
np. w zakresie wsparcia wymiany między 
WWiI, przejrzystości i udostępniania 
informacji (w szczególności w dziedzinie 
praw własności przemysłowej), a także 
sprzyjania rozwojowi wzajemnego uczenia 
się, ułatwiania kontaktów z instytucjami 
UE i innymi kluczowymi organizacjami, 
takimi jak Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). EIT 
będzie zatem mógł skupić się na
szczególnych kwestiach przekrojowych, 
takich jak doradztwo w kwestii otwartych 
badań naukowych, wspólnych badań, 
przepisów dotyczących ochrony własności 
intelektualnej i konkurencji, transfer 
technologii i wiedzy, porównanie z 
najlepszymi praktykami 
międzynarodowymi lub podejmowanie 
badań antycypacyjnych i prognostycznych 
w celu określenia przyszłych kierunków 
dla EIT i WWiI. EIT i WWiI powinny 
decydować wspólnie, gdzie najskuteczniej 
zająć się można tymi zadaniami.
Zasadnicze znaczenie dla EIT i WWiI 
będzie w tym zakresie miało stworzenie 
realnych mechanizmów systematycznej 
współpracy nad zagadnieniami 
przekrojowymi.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 2 – część 4 – ustęp 1 – tiret siódme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 sprzyja współpracy międzynarodowej na 
rzecz rozwoju w celu poprawy produkcji 
żywności oraz zwiększenia poziomu i 
jakości sektora spożywczo - żywieniowego.

Poprawka 44
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 4 – część 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Będzie ona także współpracować z 
projektami powielania rynkowego 
ekoinnowacji wchodzącymi w zakres 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, w których recykling materiałów 
jest jednym z obszarów priorytetowych.
Tego typu działalność będzie 
kontynuowana w ramach programu
„Horyzont 2020”, mianowicie w 
kontekście wyzwań społecznych takich jak 
działania w dziedzinie klimatu, efektywna 
gospodarka surowcami i zrównoważone 
dostawy surowców.

Będzie ona także współpracować z 
projektami powielania rynkowego 
ekoinnowacji wchodzącymi w zakres 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, w których recykling materiałów 
jest jednym z obszarów priorytetowych.
Tego typu działalność będzie 
kontynuowana w ramach programu
„Horyzont 2020”, szczególnie w obszarze
wyzwań społecznych takich jak działania 
w dziedzinie klimatu, efektywna 
gospodarka surowcami i zrównoważone 
dostawy surowców, przy wspieraniu 
stosowania materiałów zapewniających 
lepszą odporność dziedzictwa kulturowego 
na działanie czasu.
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