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Poprawka 34
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(2) SPI powinien zawierać określenie 
długoterminowych dziedzin 
priorytetowych dla Europejskiego Instytutu 
Technologii i Innowacji (EIT), a także 
ocenę skutków gospodarczych związanych 
z EIT oraz jego zdolności do wytworzenia 
najlepszej wartości dodanej w zakresie 
innowacji. W SPI należy uwzględnić 
wyniki monitorowania i oceny EIT.

(2) SPI powinien zawierać określenie 
długoterminowych dziedzin 
priorytetowych dla Europejskiego Instytutu 
Technologii i Innowacji (EIT), a także 
ocenę skutków gospodarczych i 
społecznych związanych z EIT oraz jego 
zdolności do wytworzenia najlepszej 
wartości dodanej w zakresie innowacji. W 
SPI należy uwzględnić wyniki 
monitorowania i oceny EIT.

Or. ro

Poprawka 35
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Doskonałość w zakresie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
nadal występuje fragmentarycznie, choć 
nie ma wątpliwości, że taka doskonałość 
istnieje w Unii. Potrzebna jest bardziej 
intensywna współpraca strategiczna 
pomiędzy krajami, sektorami i 
dyscyplinami, aby stworzyć wystarczającą 
masę krytyczną w trójkącie wiedzy. 
Centralnym elementem EIT jest 
fundamentalna koncepcja innowacji 
inspirowana wyzwaniami społecznymi, 
która koncentruje się na edukacji, 
innowacji technologicznej i zorientowanej 
na produkt oraz na elastyczności.
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Or. en

(w powiązaniu z poprawką 1, PE489.613v01-00)

Poprawka 36
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) EIT oraz WWiI powinni wspierać 
silne synergie i komplementarność z 
funduszami strukturalnymi.

Or. en

Poprawka 37
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Celem EIT jest udział w realizacji 
celów strategii „Europa 2020” powodując, 
by wspólnie edukacja, badania i 
innowacje  wywierały większy skutek niż 
zwykła suma ich części składowych oraz 
przez promowanie zrównoważonego 
rozwoju, konkurencyjności, zatrudnienia i 
wzrostu w całej Europie. Przyczyniając się 
do realizacji tych celów SPI może tworzyć 
instrumenty w oparciu o wyzwania 
społeczne w ramach programu „Horyzont 
2020”.

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 4, PE489.613v01-00)
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Poprawka 38
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) EIT powinien promować poszerzenie 
udziału, aby upowszechniać doskonałość 
w całej Europie.

Or. en

Poprawka 39
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) W tym kontekście EIT jest 
efektywnym organem unijnym, który 
zajmuje się pojawiającymi się nowymi 
potrzebami, znajduje innowacyjne 
rozwiązania i umacnia ich wpływ na 
społeczeństwo. Przyjmując kulturę 
elastyczności, odpowiedzialności oraz 
otwartości, przejrzystości i zaangażowania 
zewnętrznego, EIT może aktywnie 
wspierać podejmowanie i przyjmowanie 
nowych innowacji przez ogół 
społeczeństwa.

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 6, PE489.613v01-00)

Poprawka 40
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwsza generacja trzech WWiI z
określonymi wcześniej tematami zostanie 
utworzona w 2014 r. – WWiI „żywność na 
przyszłość”, WWiI „aktywne starzenie się” 
i WWiI „ surowce”. Druga generacja 
trzech WWiI nastąpi w 2018 r. i będzie się 
charakteryzować otwartym podejściem. 
Chociaż Rada EIT uwzględni trzy tematy 
zasugerowane przez Komisję Europejską 
na 2018 r., będzie ona miała swobodę 
zaproponowania i wyboru nowych 
tematów w wyniku konsultacji z 
zainteresowanymi stronami oraz po 
konkurencyjnym i otwartym procesie 
wyboru wniosków dotyczących nowych 
obszarów tematycznych i 
odpowiadających im WWiI.

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 11 ust. 5, PE489.613v01-00)

Poprawka 41
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie UE na rzecz badań i 
innowacji ma kluczowe znaczenie i 
powinno być wykorzystane jako dźwignia. 
EIT przyciąga dodatkowe środki 
finansowe promując podejście 
wielofudnuszowe oraz wzmacniając 
powiązania EIT z  funduszami 
strukturalnymi. EIT powinien przyznawać 
„znak doskonałości” pozytywnie 
ocenionym projektom, które z uwagi na 
ograniczenia budżetowe nie były w stanie 
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uzyskać innego finansowania. W celu 
zagwarantowania dotacji na powroty i 
urządzenie się dla absolwentów EIT 
wykorzystać można fundusze krajowe i 
strukturalne w powiązaniu z EIT.

Or. en

Poprawka 42
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Doskonałość jest głównym założeniem 
EIT. Poszerzenie udziału jest promowane 
w celu pobudzania doskonałości w całej 
Europie, łącznie z koncepcją „schodów 
wiodących do doskonałości”, która 
umożliwi stworzenie warunków dla 
udziału małych jednostek dysponujących 
doskonałością, jak małe grupy badawcze i 
wysoce innowacyjne przedsiębiorstwa 
rozpoczynające działalność.

Or. en

Poprawka 43
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT promuje tworzenie zrównoważonych 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność i 
przedsiębiorstw typu spin-off oraz 
zwiększa liczbę studentów podyplomowych 
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w celu lepszego osiągnięcia zakładanych 
wyników.

Or. en

Poprawka 44
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
Centrala EIT

Centrala EIT znajduje się w Budapeszcie 
(Węgry).

Or. en

Uzasadnienie

Porozumienie między EIT a węgierskim rządem zostało podpisane w 2010 r.; nr REF: 
2010/CLXVI. Dzięki temu porozumieniu część wydatków administracyjnych jest pokrywana 
przez Węgry – państwo, w którym mieści się centrala EIT – drogą nieodpłatnego 
udostępnienia pomieszczeń biurowych do końca 2030 r., jak również przez roczny wkład w 
koszty personelu w wysokości 1,5 mln EUR do końca 2015 r.

Poprawka 45
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 b
EIT i inne instrumenty unijne

WWiI, między innymi, są podstawowym i 
jedynym elementem ogólnoeuropejskiej 
polityki innowacyjności. Wspólne 
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inicjatywy technologiczne (WIT), 
partnerstwa publiczno-prywatne (PPP), 
inicjatywy w zakresie wspólnego 
planowania (JPI), europejskie 
partnerstwa innowacyjne (EPI) i podobne 
(przyszłe) platformy służące promocji 
prowadzonych na szeroką skalę oraz 
inicjowanych przez przemysł badań 
naukowych zachęca się do odpowiedniej 
koordynacji z EIT, lub jeśli podejmą taką 
decyzję, do dołączenia do WWiI jako 
stowarzyszeni partnerzy lub nawet w 
głębszy sposób.

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 16 ust. 1 lit. h (nowa), PE489.613v01-00)

Poprawka 46
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 c
Wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI)

EIT jest partnerem WWiI dopóki nie 
zadecyduje, że WWiI są wystarczająco 
samodzielne po indykatywnym okresie 7 
do 15 lat.

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 11 ust. 6, PE489.613v01-00)

Uzasadnienie

W kontekście roli EIT w zakresie finansowania i kontroli, byłoby niewłaściwe by EIT pozostał 
partnerem WWiI po upłynięciu tego czasu.

Poprawka 47
Kent Johansson, Fiona Hall
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2 a
Nie później niż trzy lata po wejściu w życie 
WWiI są poddawane przeglądowi, który 
bierze pod uwagę ich europejską wartość 
dodaną. Jeżeli WWiI wykazują większą 
wartość dodaną niż inne partnerstwa 
publiczno-prywatne, takie jak wspólne 
inicjatywy technologiczne utworzone w 
kontekście programu „Horyzont 2020”, 
Rada i Parlament Europejski mogą 
zdecydować o przeniesieniu środków 
finansowych i przyznaniu dodatkowych 
środków WWiI.

Or. en

Poprawka 48
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szybko zmieniającym się świecie 
przyszłość Europy opiera się na 
inteligentnym, zrównoważonym i 
sprzyjającym włączeniu społecznemu 
wzroście gospodarczym. Trójkąt wiedzy 
obejmujący badania naukowe, edukację i 
innowacje oraz interakcję między tymi 
trzema elementami uznaje się za kluczową 
siłę sprawczą prowadzącą do osiągnięcia 
wspomnianego celu i utrzymania 
konkurencyjności. Unia Europejska 
podjęła w związku z tym odpowiednie 
działania i uznała te dziedziny za priorytety 
polityczne w swojej strategii „Europa 
2020”. Priorytety te są przede wszystkim 
wdrażane w ramach inicjatyw przewodnich 

W szybko zmieniającym się świecie 
przyszłość Europy opiera się na 
inteligentnym, zrównoważonym i 
sprzyjającym włączeniu społecznemu 
wzroście gospodarczym. Trójkąt wiedzy 
obejmujący badania naukowe, edukację i 
innowacje oraz interakcję między tymi 
trzema elementami uznaje się za kluczową 
siłę sprawczą prowadzącą do osiągnięcia 
wspomnianego celu i utrzymania 
konkurencyjności w globalnej gospodarce 
opartej na wiedzy i w globalnym 
społeczeństwie. Unia Europejska podjęła w 
związku z tym odpowiednie działania i 
uznała te dziedziny za priorytety polityczne 
w swojej strategii „Europa 2020”. 
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„Unia innowacji” i „Mobilna młodzież”, 
które stanowią ogólne ramy polityczne dla 
działań UE w tych dziedzinach. Uzupełnia
je inicjatywa przewodnia w zakresie 
zintegrowanej polityki przemysłowej w 
erze globalizacji oraz inicjatywa 
przewodnia „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”. Europejski 
Instytut Innowacji i Technologii będzie w 
pełnym zakresie przyczyniać się do 
osiągnięcia celów tych inicjatyw 
przewodnich.

Priorytety te są przede wszystkim 
wdrażane w ramach inicjatyw przewodnich 
„Unia innowacji” i „Mobilna młodzież”, 
które stanowią ogólne ramy polityczne dla 
działań UE w tych dziedzinach. Uzupełnia 
je inicjatywa przewodnia w zakresie 
zintegrowanej polityki przemysłowej w 
erze globalizacji oraz inicjatywa 
przewodnia „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”. Europejski 
Instytut Innowacji i Technologii będzie w 
pełnym zakresie przyczyniać się do 
osiągnięcia celów tych inicjatyw 
przewodnich.

Or. en

Poprawka 49
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – 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 

Powody uznania badań naukowych, 
edukacji i innowacji za zagadnienia o 
zasadniczym znaczeniu są proste.
Europejskie społeczeństwo stoi przed 
trzema poważnymi wyzwaniami 
społecznymi. Są to:
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gospodarkach wschodzących.
- obecne zmiany demograficzne:
starzejące się społeczeństwo, rosnąca 
liczba ludności na świecie (żywienie, 
zdrowie, zapobieganie chorobom), 
urbanizacja, spójność społeczna i 
migracja;
- przejście do zrównoważonego 
zarządzania zasobami (biologicznymi i 
niebiologicznymi): zmiana klimatu, 
energia odnawialna i efektywność 
energetyczna, wydajność zasobów, 
niedobór wody, powodzie i działania na 
rzecz zabezpieczenia i zastąpienia 
kluczowych surowców;
- silna, stabilna, sprawiedliwa i 
konkurencyjna baza gospodarczą: 
ożywienie gospodarcze, zaangażowanie 
społeczeństwa opartego na wiedzy oraz 
pobudzanie konkurencyjności UE i 
zatrudnienia.
Te trzy wyzwania społeczne są ze sobą 
powiązane i obejmują wszystkie wyzwania 
wymienione w ramach programu 
„Horyzont 2020”. Odpowiedź Europy na 
te wyzwania będzie w coraz większym 
stopniu rezultatem przełomowych 
innowacji w zakresie produktów, usług i 
modeli biznesowych, jak również 
zdolności Europy do rozwijania, 
przyciągania i zatrzymywania talentów.

Or. en

Poprawka 50
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Powody uznania badań naukowych, Powody uznania badań naukowych, 
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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.

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, co pozwoli obywatelom 
europejskim nie tylko korzystać z tych 
innowacji, lecz również przyczyniać się do 
ich tworzenia, zwłaszcza za 
pośrednictwem nowych technologii. 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.

Or. fr

Poprawka 51
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – 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 

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 
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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.

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, przy czym drenaż mózgów 
jest znacznym problemem dla UE.

Or. en

Poprawka 52
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 3

Tekst zaproponowany 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 

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, na 
stworzeniu narzędzi zarządzania prawami 
własności intelektualnej sprzyjających 
przejrzystości i wymianie, a także na 
opracowaniu nowych narzędzi 
finansowania gwarantujących 
priorytetowe i skuteczne skoncentrowanie 
tych dążeń na głównych wyzwaniach 
istotnych z punktu widzenia interesu 
publicznego. Zbyt częste są jeszcze 
przypadki fragmentarycznego 
występowania doskonałości w zakresie 
szkolnictwa wyższego, badań naukowych i 
innowacji, choć jasnym jest, że 
doskonałość taka istnieje w Unii. Europa 
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szkolnictwa wyższego jako siły napędowej 
innowacji, jako że – aby innowacje mogły 
się rozwijać – utalentowane osoby trzeba 
wyposażyć w odpowiednie kwalifikacje, 
wiedzę i postawy.

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.

Or. fr

Poprawka 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – 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 

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 ma silną, otwartą i 
prawdziwą kulturę przedsiębiorczości, 
charakteryzującą się znaczną 
różnorodnością małych i średnich 
przedsiębiorstw, która to kultura jest 
niezbędna do pielęgnowania i 
umożliwiania utrwalania wartości badań 
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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.

naukowych i innowacji, do tworzenia 
nowych przedsięwzięć, a także do 
uzyskania rzeczywistego 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.

Or. en

Poprawka 54
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT powołano właśnie w tym celu – aby 
przyczyniał się do trwałego wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia 
konkurencyjności przez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich. 
Poprzez pełną integrację trójkąta wiedzy w 
obszarach szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i innowacji instytut przyczyni 
się w dużym stopniu do stawiania czoła 
wyzwaniom społecznych w ramach 
programu „Horyzont 2020” i spowoduje 
systemowe zmiany w sposobie 
współpracowania ze sobą europejskich 
podmiotów innowacji.

EIT powołano właśnie w tym celu – aby 
przyczyniał się do trwałego wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia 
konkurencyjności przez wzmacnianie i 
przyspieszanie zdolności innowacyjnych 
Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich. Poprzez pełną integrację 
trójkąta wiedzy w obszarach szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
instytut przyczyni się w dużym stopniu do 
stawiania czoła poważnym wyzwaniom 
społecznych i spowoduje systemowe 
zmiany w sposobie współpracowania ze 
sobą europejskich podmiotów innowacji.

Or. en

Poprawka 55
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT powołano właśnie w tym celu – aby 
przyczyniał się do trwałego wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia 
konkurencyjności przez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich. 
Poprzez pełną integrację trójkąta wiedzy w 
obszarach szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i innowacji instytut przyczyni 
się w dużym stopniu do stawiania czoła 
wyzwaniom społecznych w ramach 
programu „Horyzont 2020” i spowoduje 
systemowe zmiany w sposobie 
współpracowania ze sobą europejskich 
podmiotów innowacji.

EIT powołano właśnie w tym celu – aby 
przyczyniał się do trwałego wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia 
konkurencyjności przez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich. 
Poprzez pełną integrację trójkąta wiedzy w 
obszarach szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i innowacji instytut przyczyni 
się w dużym stopniu do stawiania czoła 
wyzwaniom społecznym w ramach 
programu „Horyzont 2020” i spowoduje 
systemowe zmiany w sposobie 
współpracowania ze sobą europejskich 
podmiotów innowacji w celu promowania 
otwartych i integracyjnych modeli.

Or. en

Poprawka 56
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT powołano właśnie w tym celu – aby 
przyczyniał się do trwałego wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia 
konkurencyjności przez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich. 
Poprzez pełną integrację trójkąta wiedzy w 
obszarach szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i innowacji instytut przyczyni 
się w dużym stopniu do stawiania czoła 
wyzwaniom społecznych w ramach 
programu „Horyzont 2020” i spowoduje 
systemowe zmiany w sposobie 

EIT powołano właśnie w tym celu – aby 
przyczyniał się do trwałego wzrostu 
gospodarczego i zwiększenia 
konkurencyjności przez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich. 
Poprzez pełną integrację trójkąta wiedzy w 
obszarach szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i innowacji instytut przyczyni 
się w dużym stopniu do stawiania czoła 
wyzwaniom społecznym w ramach 
programu „Horyzont 2020” i spowoduje
systemowe zmiany w sposobie 
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współpracowania ze sobą europejskich 
podmiotów innowacji.

współpracowania ze sobą europejskich 
podmiotów innowacji, poruszając tym 
samym kwestię europejskiego paradoksu.

Or. en

Poprawka 57
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT jest jedynym instrumentem w ramach 
programu „Horyzont 2020”, który kładzie 
duży nacisk na aspekt edukacyjny. EIT 
powinien się jawić, jako światowej klasy 
dostawca kształcenia podyplomowego, 
jako że łączy on wysokiej jakości 
szkolenia, mobilność, doświadczenie w 
przedsiębiorczości w środowisku, w 
którym mają miejsce rzeczywiste 
innowacje, oraz wprowadza przełomowy 
paradygmat edukacyjny w kontekście 
szkolnictwa wyższego.

Or. en

Poprawka 58
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć ten cel, EIT łączy 
ukierunkowanie strategiczne na poziomie 
EIT z podejściem oddolnym 
reprezentowanym przez wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI). Są one wysoce 

Aby osiągnąć ten cel, EIT łączy 
ukierunkowanie strategiczne na poziomie 
EIT z podejściem oddolnym 
reprezentowanym przez wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI). Są one wysoce 
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zintegrowanymi partnerstwami, które w 
perspektywie długoterminowej gromadzą 
wokół określonych wyzwań społecznych 
doskonałe wyższe uczelnie, ośrodki 
badawcze, małe i duże przedsiębiorstwa i 
innych uczestników innowacji. Każda 
WWiI jest skupiona wokół niewielkiej 
liczby wzajemnie połączonych centrów 
kolokacji, w ramach których partnerzy 
prowadzą codzienną współpracę 
odznaczającą się bezprecedensowym 
poziomem wspólnych celów 
strategicznych. Centra kolokacji opierają 
się na fundamencie istniejących centrów 
doskonałości, prowadząc do ich dalszego 
rozwoju jako lokalnych ekosystemów 
innowacji oraz łącząc je w szerszą sieć 
węzłów innowacji obejmującą całą Europę. 
Poszczególne WWiI otrzymały w ramach 
EIT duży stopień autonomii w zakresie 
definiowania swojej organizacji 
wewnętrznej, składu, harmonogramu i 
metod działania, co umożliwiło im 
wybranie podejścia najlepiej 
przystosowanego do osiągnięcia ich celów. 
Na poziomie strategicznym EIT organizuje 
proces selekcji WWiI, koordynuje ich 
prace w obrębie elastycznych ram i 
rozpowszechnia najlepsze modele 
zarządzania i finansowania WWiI.

zintegrowanymi partnerstwami, które w 
perspektywie długoterminowej gromadzą 
wokół określonych wyzwań społecznych 
doskonałe wyższe uczelnie, ośrodki 
badawcze, małe i duże przedsiębiorstwa i 
innych uczestników innowacji. Każda 
WWiI jest skupiona wokół niewielkiej 
liczby wzajemnie połączonych centrów 
kolokacji, w ramach których partnerzy 
prowadzą codzienną współpracę 
odznaczającą się bezprecedensowym 
poziomem wspólnych celów 
strategicznych. Centra kolokacji opierają 
się na fundamencie istniejących centrów 
doskonałości, prowadząc do ich dalszego 
rozwoju jako lokalnych ekosystemów 
innowacji oraz łącząc je w szerszą sieć 
węzłów innowacji obejmującą całą Europę. 
Poszczególne WWiI otrzymały w ramach 
EIT duży stopień autonomii w zakresie 
definiowania swojej organizacji 
wewnętrznej, składu, harmonogramu i 
metod działania, co umożliwiło im 
wybranie podejścia najlepiej 
przystosowanego do osiągnięcia ich celów. 
Na poziomie strategicznym EIT organizuje 
proces selekcji WWiI, koordynuje ich 
prace w obrębie elastycznych ram i 
rozpowszechnia najlepsze modele 
zarządzania i finansowania WWiI. EIT 
powinien dopilnować koordynacji i 
współpracy pomiędzy WWiI, aby 
zagwarantować synergie i tworzenie 
wartości dodanej przez licznych partnerów 
EIT oraz wymianę idei w obrębie EIT.

Or. en

Poprawka 59
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć ten cel, EIT łączy 
ukierunkowanie strategiczne na poziomie 
EIT z podejściem oddolnym 
reprezentowanym przez wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI). Są one wysoce 
zintegrowanymi partnerstwami, które w 
perspektywie długoterminowej gromadzą 
wokół określonych wyzwań społecznych 
doskonałe wyższe uczelnie, ośrodki 
badawcze, małe i duże przedsiębiorstwa i 
innych uczestników innowacji. Każda 
WWiI jest skupiona wokół niewielkiej 
liczby wzajemnie połączonych centrów 
kolokacji, w ramach których partnerzy 
prowadzą codzienną współpracę 
odznaczającą się bezprecedensowym 
poziomem wspólnych celów 
strategicznych. Centra kolokacji opierają 
się na fundamencie istniejących centrów 
doskonałości, prowadząc do ich dalszego 
rozwoju jako lokalnych ekosystemów 
innowacji oraz łącząc je w szerszą sieć 
węzłów innowacji obejmującą całą Europę. 
Poszczególne WWiI otrzymały w ramach 
EIT duży stopień autonomii w zakresie 
definiowania swojej organizacji 
wewnętrznej, składu, harmonogramu i 
metod działania, co umożliwiło im 
wybranie podejścia najlepiej 
przystosowanego do osiągnięcia ich celów. 
Na poziomie strategicznym EIT organizuje 
proces selekcji WWiI, koordynuje ich 
prace w obrębie elastycznych ram i 
rozpowszechnia najlepsze modele 
zarządzania i finansowania WWiI.

Aby osiągnąć ten cel, EIT łączy 
ukierunkowanie strategiczne na poziomie 
EIT z podejściem oddolnym 
reprezentowanym przez wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI). Są one wysoce 
zintegrowanymi partnerstwami, które 
gromadzą wokół określonych wyzwań 
społecznych doskonałe wyższe uczelnie, 
ośrodki badawcze, małe i duże 
przedsiębiorstwa i innych uczestników 
innowacji. Każda WWiI jest skupiona 
wokół niewielkiej liczby wzajemnie 
połączonych centrów kolokacji, w ramach 
których partnerzy prowadzą codzienną 
współpracę odznaczającą się 
bezprecedensowym poziomem wspólnych 
celów strategicznych. Centra kolokacji 
opierają się na fundamencie istniejących 
centrów doskonałości, prowadząc do ich 
dalszego rozwoju jako lokalnych 
ekosystemów innowacji oraz łącząc je w 
szerszą sieć węzłów innowacji obejmującą 
całą Europę. Poszczególne WWiI 
otrzymały w ramach EIT duży stopień 
autonomii w zakresie definiowania swojej 
organizacji wewnętrznej, składu, 
harmonogramu i metod działania, co 
umożliwiło im wybranie podejścia 
najlepiej przystosowanego do osiągnięcia 
ich celów. Na poziomie strategicznym EIT 
organizuje proces selekcji WWiI, 
koordynuje ich prace w obrębie 
elastycznych ram, wspiera je i doradza im 
w sprawach administracyjnych, pobudza 
współpracę między nimi i rozpowszechnia 
najlepsze modele zarządzania i 
finansowania WWiI.

Or. en

Poprawka 60
Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – 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 stara się za pośrednictwem WWiI 
przyśpieszyć innowacje i pomóc w 
tworzeniu środowisk bardziej 
sprzyjających innowacji oraz w osiąganiu 
przełomu w sposobie współpracy między 
szkolnictwem wyższym, badaniami 
naukowymi a przedsiębiorstwami. Poprzez 
łączenie innowacji sektorowych i 
wielosektorowych oraz 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 i wzajemnie powiązane wyzwania 
społeczne, które określono w programie 
„Horyzont 2020”.

Or. en

Poprawka 61
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – 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 

EIT pomaga za pośrednictwem WWiI w 
tworzeniu multidyscyplinarnych i 
interdyscyplinarnych 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 
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w odnalezieniu przez owych fachowców 
wspólnej odpowiedzi na coraz bardziej 
złożone wyzwania społeczne, które w 
całościowy sposób określono w programie 
„Horyzont 2020”.

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”.

Or. en

Poprawka 62
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 8

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

EIT przechodzi obecnie ponadto 
kierowany przez centralę w Budapeszcie 
proces konsolidacji jako instytucja 
innowacyjna. Utworzył on ponadto 
Fundację EIT będącą prawnie niezależną 
organizacją, której celem jest promowanie 
i wspieranie pracy oraz działań EIT, a
także zwiększanie jego wpływu na 
społeczeństwo.

EIT przechodzi obecnie ponadto 
kierowany przez centralę w Budapeszcie 
proces konsolidacji jako instytucja 
innowacyjna.

Or. fr

Poprawka 63
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.1 – ustęp 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obecnie EIT z powodu istniejących WWiI 
oraz centrów kolokacji stoi przed 
problemem koncentracji geograficznej; 
należy to wziąć pod uwagę w przyszłości, 
po utworzeniu przyszłych WWiI i 
rozszerzeniu działalności EIT.
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Or. en

Poprawka 64
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przezwyciężenie rozdrobnienia za pomocą 
długoterminowych zintegrowanych 
partnerstw i stworzenie masy krytycznej 
poprzez wymiar europejski EIT: W oparciu 
o istniejące inicjatywy współpracy EIT 
utrwala wybrane w ramach WWiI 
partnerstwa i podnosi je na poziom 
strategiczny. W ramach WWiI światowej 
klasy partnerzy uzyskują możliwość 
gromadzenia się w nowych konfiguracjach, 
optymalizacji istniejących zasobów, 
dostępu do nowych możliwości dla 
przedsiębiorstw poprzez nowe łańcuchy 
wartości odnoszące się do wyższego 
ryzyka i wyzwań większej skali. Dodać 
należy, że mimo istnienia znacznej liczby 
centrów doskonałości w poszczególnych 
państwach członkowskich UE, centra te 
często nie osiągają masy krytycznej 
koniecznej do indywidualnego 
uczestnictwa w rywalizacji w skali 
globalnej. Podległe WWiI centra kolokacji 
są okazją dla lokalnych podmiotów, by 
nawiązać ponad granicami ścisłą 
współpracę z innymi doskonałymi 
partnerami, co daje im możność działania i 
zdobycia uznania na poziomie światowym.

Przezwyciężenie rozdrobnienia za pomocą 
długoterminowych zintegrowanych 
partnerstw i stworzenie masy krytycznej 
poprzez wymiar europejski EIT: W oparciu 
o istniejące inicjatywy współpracy EIT 
utrwala wybrane w ramach WWiI 
partnerstwa i podnosi je na poziom 
strategiczny. W ramach WWiI światowej 
klasy partnerzy uzyskują możliwość 
gromadzenia się w nowych konfiguracjach,
optymalizacji istniejących zasobów, 
rozwijania otwartych i integracyjnych 
modeli innowacji, dostępu do nowych 
możliwości dla przedsiębiorstw poprzez 
nowe łańcuchy wartości odnoszące się do 
wyższego ryzyka i wyzwań większej skali. 
Dodać należy, że mimo istnienia znacznej 
liczby centrów doskonałości w 
poszczególnych państwach członkowskich 
UE, centra te często nie osiągają masy 
krytycznej koniecznej do indywidualnego 
uczestnictwa w rywalizacji w skali 
globalnej. Podległe WWiI centra kolokacji 
są okazją dla lokalnych podmiotów, by 
nawiązać ponad granicami ścisłą 
współpracę z innymi doskonałymi 
partnerami, co daje im możność działania i 
zdobycia uznania na poziomie światowym.

Or. en

Poprawka 65
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.2 – ustęp 1 – punkt 2

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 
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.

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 
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, umożliwiające maksymalizację 
publicznych zysków z finansowania badań 
naukowych, gwarantując, by innowacje 
nie tylko wychodziły naprzeciw 
najpilniejszym potrzebom społeczeństwa, 
lecz również przynosiły natychmiastowe 
korzyści europejskim obywatelom.

Or. en

Poprawka 66
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.2 – ustęp 1 – punkt 2

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 
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.

Zwiększenie wpływu inwestycji w zakresie 
edukacji, badań naukowych i innowacji 
oraz badanie nowych sposobów 
zarządzania innowacjami: EIT działa jak 
katalizator, potęgując wartość istniejących 
podstaw badań naukowych oraz 
przyspieszając wdrażanie i 
wykorzystywanie technologii i wyników 
badań oraz przenosząc wyniki badań na 
wszystkie poziomy kształcenia. 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 
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.

Or. en

Uzasadnienie

Edukacja stanowi kluczowy element strategii „Europa 2020”. To niezbędny warunek 
zapewniający Europie siłę. Należy również uwzględnić transfery z programów naukowych do 
programów edukacyjnych.

Poprawka 67
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.2 – ustęp 1 – punkt 2
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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 
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.

Zwiększenie wpływu inwestycji w zakresie 
edukacji, badań naukowych i innowacji 
oraz badanie nowych sposobów 
zarządzania innowacjami: EIT działa jak 
katalizator innowacji, potęgując wartość 
istniejących podstaw badań naukowych 
oraz przyspieszając wdrażanie i 
wykorzystywanie 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 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.

Or. en

Poprawka 68
Oreste Rossi.

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie talentów ponad granicami i 
promowanie przedsiębiorczości poprzez 
integrację trójkąta wiedzy: EIT wspiera 
innowacje oparte na czynniku ludzkim, a 
studenci, badacze i przedsiębiorcy są 
najważniejszymi adresatami jego 
wysiłków. Oferuje on nowe ścieżki kariery 
znajdujące się na styku świata 
akademickiego i sektora prywatnego, a 
także innowacyjne programy rozwoju 
zawodowego. Znak EIT dołączony do 

Rozwijanie talentów ponad granicami i 
promowanie przedsiębiorczości 
poprzez integrację trójkąta wiedzy: EIT 
wspiera innowacje oparte na czynniku 
ludzkim, a studenci, badacze i
przedsiębiorcy są najważniejszymi 
adresatami jego wysiłków. Oferuje on 
nowe ścieżki kariery znajdujące się na 
styku świata akademickiego i sektora 
prywatnego, a także innowacyjne 
programy rozwoju zawodowego. Znak 
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innowacyjnych programów studiów 
magisterskich i doktoranckich 
prowadzonych w ramach WWiI przyczyni 
się do stworzenia uznanego na całym 
świecie znaku firmowego doskonałości, co 
pomoże przyciągać utalentowane osoby z 
Europy i z zagranicy. Przedsiębiorczość 
jest rozwijana przez nowe pokolenie 
światowej klasy studentów posiadających 
wiedzę i postawy konieczne do 
przekształcenia pomysłów w nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw.

EIT dołączony do innowacyjnych 
programów studiów magisterskich i 
doktoranckich prowadzonych w 
ramach WWiI przyczyni się do 
stworzenia uznanego na całym świecie 
znaku firmowego doskonałości, co 
pomoże przyciągać utalentowane osoby 
z Europy i z zagranicy, przy czym 
należy uwzględnić specyfikę i potrzeby 
poszczególnych obszarów i ułatwiać 
zakładanie i rozwijanie okręgów 
kulturalnych w połączeniu z lokalnym 
przemysłem.  Przedsiębiorczość jest 
rozwijana przez nowe pokolenie 
światowej klasy studentów 
posiadających wiedzę i postawy 
konieczne do przekształcenia 
pomysłów w nowe możliwości dla 
przedsiębiorstw.

Or. it

Poprawka 69
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozwijanie talentów ponad granicami i 
promowanie przedsiębiorczości poprzez 
integrację trójkąta wiedzy: EIT wspiera 
innowacje oparte na czynniku ludzkim, a 
studenci, badacze i przedsiębiorcy są 
najważniejszymi adresatami jego 
wysiłków. Oferuje on nowe ścieżki kariery 
znajdujące się na styku świata 
akademickiego i sektora prywatnego, a 
także innowacyjne programy rozwoju 
zawodowego. Znak EIT dołączony do 
innowacyjnych programów studiów 
magisterskich i doktoranckich 
prowadzonych w ramach WWiI przyczyni 
się do stworzenia uznanego na całym 
świecie znaku firmowego doskonałości, co 

Rozwijanie talentów ponad granicami i 
promowanie przedsiębiorczości poprzez 
integrację trójkąta wiedzy: EIT wspiera 
innowacje oparte na czynniku ludzkim, a 
studenci, badacze i przedsiębiorcy są 
najważniejszymi adresatami jego 
wysiłków. Oferuje on nowe ścieżki kariery 
i możliwości mobilności znajdujące się na 
styku świata akademickiego i sektora 
prywatnego, a także innowacyjne 
programy rozwoju zawodowego. Znak EIT 
dołączony do innowacyjnych programów 
studiów magisterskich i doktoranckich 
prowadzonych w ramach WWiI przyczyni 
się do stworzenia uznanego na całym 
świecie znaku firmowego doskonałości, co 
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pomoże przyciągać utalentowane osoby z 
Europy i z zagranicy. Przedsiębiorczość 
jest rozwijana przez nowe pokolenie 
światowej klasy studentów posiadających 
wiedzę i postawy konieczne do 
przekształcenia pomysłów w nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw.

pomoże przyciągać utalentowane osoby z 
Europy i z zagranicy. Przedsiębiorczość 
jest rozwijana przez nowe pokolenie 
światowej klasy studentów posiadających 
wiedzę i postawy konieczne do 
przekształcenia pomysłów w nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 70
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inteligentne finansowanie za pomocą 
dźwigni finansowej połączonej z 
komercyjnym podejściem nastawionym na 
wyniki: Z EIT pochodzi do 25 % budżetu 
WWiI; EIT pełni też funkcję katalizatora 
dla 75 % środków finansowych 
pochodzących od szerokiego grona 
partnerów publicznych i prywatnych, co 
stwarza znaczny efekt dźwigni finansowej 
poprzez łączenie inwestycji dużej skali i 
sprawne kierowanie środków 
pochodzących z różnych źródeł 
publicznych i prywatnych zgodnie ze 
wspólnie uzgodnionymi strategiami. 
Koncentracja na rynku i skutkach 
społecznych powoduje, że podejście EIT 
jest zorientowane na wyniki. WWiI 
działają zgodnie z logiką gospodarczą w 
oparciu o roczne plany operacyjne 
zawierające ambitny portfel działań 
sięgający od edukacji do tworzenia nowych 
przedsiębiorstw i posiadające jasno 
określone cele, wyniki i kluczowe 
wskaźniki skuteczności działania (KPI) 
służące ocenie tych planów.

Inteligentne finansowanie za pomocą 
dźwigni finansowej połączonej z 
komercyjnym podejściem nastawionym na 
wyniki: Z EIT pochodzi do 25 % budżetu 
WWiI; EIT pełni też funkcję katalizatora 
dla 75 % środków finansowych 
pochodzących od szerokiego grona 
partnerów publicznych i prywatnych, co 
stwarza znaczny efekt dźwigni finansowej 
poprzez łączenie inwestycji dużej skali i 
sprawne kierowanie środków 
pochodzących z różnych źródeł 
publicznych i prywatnych zgodnie ze 
wspólnie uzgodnionymi strategiami. 
Biorąc pod uwagę znaczny efekt dźwigni 
finansowej w wielkości jeden do trzech, w 
ramach całkowitego budżetu przyznanego 
EIT w wysokości 3,64% całkowitego 
budżetu programu „Horyzont 2020” udaje 
się pozyskać dodatkowe środki 
przekraczające 10% budżetu programu 
„Horyzont 2020” z funduszy publicznych i 
prywatnych, w celu realizacji unijnego 
planu badań naukowych i innowacji.
Koncentracja na rynku i skutkach 
społecznych powoduje, że podejście EIT 
jest zorientowane na wyniki. EIT powinien 
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grać rolę inwestora zgodnie z logiką 
przedsiębiorczości, a jego inwestycje 
powinny być dźwignią dla innych źródeł 
finansowania publicznego i prywatnego. 
WWiI działają zgodnie z logiką 
gospodarczą w oparciu o roczne plany 
operacyjne zawierające ambitny portfel 
działań sięgający od edukacji do tworzenia 
nowych przedsiębiorstw i posiadające 
jasno określone cele, wyniki i kluczowe 
wskaźniki skuteczności działania (KPI) 
służące ocenie tych planów.

Or. en

Poprawka 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.2 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tworzenie trwałych rozwiązań dla 
rozpowszechniania wśród konsumentów 
końcowych, obywateli i ogółu 
społeczeństwa oraz przyjmowania przez 
nich nowych technologii: EIT stara się 
szczególnie, aby przy motywowaniu do 
nowych badań i innowacji brano pod 
uwagę specjalne potrzeby różnych 
obszarów przedsiębiorczości. Aby 
osiągnąć ten cel EIT dopilnowuje, by w 
każdym sektorze w ramach zarządzania 
prawami własności intelektualnej 
zagwarantowano utrzymanie warunków
konkurencji, w szczególności w sektorach 
gdzie przeszkody przy wejściu na rynek są 
zazwyczaj niewielkie. Odnosi się to w 
szczególności do TIK i usług w zakresie 
infrastruktury cyfrowej.

Or. en
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Uzasadnienie

. prezentację D. Harhoffa, INNO-tec (LMU) Monachium, przygotowana na warsztaty WE-
BEPA poświęcone polityce patentowej UE (wrzesień 2007 r.) -
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf.<0 Strategiczne 
wykorzystanie systemu patentowego ma miejsce wtedy, gdy firmy wykorzystują 
komplementarność patentów, aby uzyskać strategiczną przewagę w zakresie technologii nad 
konkurencją. Takie działanie jest niezgodne z zasadami konkurencji, jeżeli głównym celem 
wykorzystania systemu patentowego jest obniżenie skuteczności produkcyjnej konkurentów.

Poprawka 72
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Waga wzajemnych powiązań pomiędzy 
badaniami naukowymi, innowacjami a 
edukacją coraz częściej znajduje 
odzwierciedlenie w inicjatywach i 
programach UE. Istnieje duży potencjał dla 
wzajemnie wzmacniających się działań na 
szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym. Dzięki ramom strategicznym 
zawartym w programie „Horyzont 2020” –
programie ramowym w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) 
synergia ta będzie w dalszym ciągu w pełni 
wykorzystywana na szczeblu unijnym.

Waga wzajemnych powiązań pomiędzy 
badaniami naukowymi, innowacjami a 
edukacją coraz częściej znajduje 
odzwierciedlenie w inicjatywach i 
programach UE. Istnieje duży potencjał dla 
wzajemnie wzmacniających się działań na 
szczeblu europejskim, krajowym i 
regionalnym. Dzięki ramom strategicznym 
zawartym w programie „Horyzont 2020” –
programie ramowym w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) 
synergia ta będzie w dalszym ciągu w pełni 
wykorzystywana na szczeblu unijnym. EIT 
i WWiI muszą uzupełniać całkowite 
fundusze UE na badania i innowacje, a 
nie powielać je.

Or. en

Poprawka 73
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.3 – ustęp 2
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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, 
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).

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 stworzenia otwartych i 
integracyjnych modeli innowacji w 
ramach „doskonałej bazy naukowej”
przez promowanie mobilności ponad 
granicami dziedzin naukowych, 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).

Or. en

Poprawka 74
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.3 – ustęp 3
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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, 
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.

EIT wnosi ponadto do polityki UE w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji w 
pełni rozwinięty wymiar w zakresie 
edukacji, między innymi poprzez otwarty 
dostęp do publikacji badawczych. 
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 
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.

Or. en

Poprawka 75
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto istnieje szansa na powstanie 
wzajemnie wzmacniających się interakcji z 
unijną polityką spójności, co osiągnąć 
można poprzez zajęcie się powiązaniami 
między lokalnymi i globalnymi aspektami 
innowacji. Centra kolokacji dają 
możliwość współpracy transgranicznej i są 

Ponadto istnieje szansa na powstanie 
wzajemnie wzmacniających się interakcji z 
unijną polityką spójności, co osiągnąć 
można poprzez zajęcie się powiązaniami 
między lokalnymi i globalnymi aspektami 
innowacji. Centra kolokacji dają 
możliwość współpracy transgranicznej i są 
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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).

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). Ponadto można 
również stworzyć powiązania z 
działalnością innowacyjną w obrębie 
wspólnej polityki rolnej (WPR).

Or. en

Poprawka 76
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.3 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto istnieje szansa na powstanie 
wzajemnie wzmacniających się interakcji z 
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).

Ponadto istnieje szansa na powstanie 
wzajemnie wzmacniających się interakcji z 
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).

Regiony i państwa członkowskie, w 
których znajdują się ośrodki kolokacji, 
będą mogły korzystać z oszczędności 
wynikających z koncentracji i 
pozytywnych skutków zewnętrznych. 
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Możliwości te będą wspierane w 
przypadku nawiązania ścisłej współpracy 
pomiędzy partnerami WWiI w regionach a 
organami i organizacjami 
zaangażowanymi w opracowywanie i 
dostarczanie strategii inteligentnej 
specjalizacji (RIS3) jak określono w 
załączniku IV w COM(2011)615, 
2011/0276 (COD), C7-0335/11. Natomiast 
regiony, które są wyłączone z tej 
działalności mogą stanąć przed ryzykiem 
kumulacji negatywnych skutków. Może to 
wzmocnić istniejący brak równości, 
przynosząc korzyści regionom, których 
mocną stroną są innowacje, lecz szkodząc 
regionom, które wykazują pewne słabości.  
Tego ryzyka można uniknąć dzięki 
systemowi stypendiów EIT i jeśli regiony, 
w których nie ma ośrodków kolokacji 
przyjmą inteligentną specjalizację (RIS3), 
łącznie z partnerstwem z regionami, w 
których znajdują się lub potencjalnie 
mogą się znajdować ośrodki kolokacji, 
takie jak regionalne wspólnoty innowacji i 
realizacji.
Można ponadto wzmocnić powiązania 
pomiędzy WWiI, MŚP a lokalnymi 
organizacjami klastrów, takimi jak 
istniejące w ramach WWiI na rzecz 
klimatu regionalne wspólnoty innowacji i 
realizacji 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/ WWiI opiera się na przydawaniu 
wartości dodanej do już istniejących 
obszarów europejskiej doskonałości, WWiI 
i wspólnoty innowacji i realizacji 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 
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wspólnego programowania, europejskich 
partnerstw innowacyjnych i partnerstw 
publiczno-prywatnych (PPP).

Or. en

Poprawka 77
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyszłe europejskie partnerstwa 
innowacyjne stanowić będą nadrzędne 
ramy ułatwiające koordynację i stwarzanie 
synergii między instrumentami i polityką w 
zakresie badań naukowych kierowanych 
podażą i popytem. WWiI mogą wnieść 
wkład do europejskich partnerstw 
innowacyjnych ze względu na swój 
zdecentralizowany charakter oraz 
praktyczne doświadczenia, a w 
szczególności poprzez rozwijanie 
niezbędnego kapitału ludzkiego, 
kształcenie kluczowych podmiotów (takich 
jak przedsiębiorcy i badacze) oraz 
określenie warunków ramowych i 
najlepszych praktyk w kwestiach polityki, 
uregulowań prawnych i normalizacji w 
danym sektorze.

Przyszłe europejskie partnerstwa 
innowacyjne stanowić będą nadrzędne 
ramy ułatwiające koordynację i stwarzanie 
synergii między instrumentami i polityką w 
zakresie badań naukowych kierowanych 
podażą i popytem. Program na rzecz 
przedsiębiorczości i innowacji może łączyć 
wyzwania społeczne i EIT, odgrywając 
rolę wyznacznika projektów oraz 
rozpatrując potrzebę utworzenia WWiI w 
danych obszarach tematycznych. WWiI 
mogą wnieść wkład do europejskich 
partnerstw innowacyjnych ze względu na 
swój zdecentralizowany charakter oraz 
praktyczne doświadczenia, a w 
szczególności poprzez rozwijanie 
niezbędnego kapitału ludzkiego, 
kształcenie kluczowych podmiotów (takich 
jak przedsiębiorcy i badacze) oraz 
określenie warunków ramowych i 
najlepszych praktyk w kwestiach polityki, 
uregulowań prawnych i normalizacji w 
danym sektorze.

Or. en

Poprawka 78
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.3 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Stworzenie tzw. puli patentów w 
niektórych dziedzinach badań może 
sprzyjać zniesieniu podziałów w 
badaniach naukowych i umożliwić 
skoncentrowanie wysiłków 
podejmowanych zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym (a zwłaszcza 
przez MŚP).

Or. fr

Poprawka 79
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część I – punkt 1.3 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

EIT powinien propagować 
opracowywanie nowych narzędzi 
informowania i przejrzystości w zakresie 
praw dotyczących własności 
intelektualnej, mających na celu 
umożliwienie zarówno publicznym, jak i 
prywatnym podmiotom prowadzącym 
badania naukowe (w szczególności MŚP) 
korzystanie z elementów sprzyjających 
świadomemu angażowaniu się w 
działalność badawczą i wykorzystywanie 
wynalazków, w nabywanie praw własności 
przemysłowej i w wykorzystywanie badań. 
Wśród zalecanych środków można 
wymienić przejrzystość cen, wypracowanie 
metod oceny jakości tytułów własności
intelektualnej na szczeblu europejskim, 
jak również stworzenie wspólnych ram 
odniesienia dla obrotu patentami.
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Poprawka 80
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Proces tworzenia pierwszych WWiI wiązał 
się w znacznym stopniu z uczeniem się 
przez działanie. Pokazał on, że WWiI są 
koncepcja nową i że żadna ze stron 
uczestniczących w tym procesie nie 
doceniła wyzwania, jakim jest prawne 
zorganizowanie się w formie WWiI oraz 
kształtowanie stosunków umownych z 
WWiI i ich partnerami. Przeszkodę 
stanowił także brak świadomości o tym, że 
skorzystać można z różnych form 
podmiotów prawnych. Przy zachowaniu 
oddolnego podejścia dającego każdej 
WWiI znaczną swobodę w organizacji 
partnerstw należy zapewnić dalsze 
wskazówki dotyczące ustalenia 
odpowiednich struktur prawnych. Nie 
należy ponadto lekceważyć wyzwania, 
jakim jest zgromadzenie różnych 
środowisk akademickich i kultur 
gospodarczych w ramach jednego 
podmiotu prawnego. dlatego ważne jest to, 
by zarówno na poziomie WWiI, jak i na 
poziomie EIT uznawano wspólne wartości. 
Dodać należy, że WWiI są 
instytucjonalnymi innowacjami na dużą 
skalę i że wszystkie są inne. Dzięki temu 
istnieje duży wachlarz różnych modeli 
innowacji. Jednocześnie utrudnia to jednak 
ogólne koordynowanie i monitorowanie 
WWiI.

Proces tworzenia pierwszych WWiI wiązał 
się w znacznym stopniu z uczeniem się 
przez działanie. Pokazał on, że WWiI są 
koncepcja nową i że żadna ze stron 
uczestniczących w tym procesie nie 
doceniła wyzwania, jakim jest prawne 
zorganizowanie się w formie WWiI oraz 
kształtowanie stosunków umownych z 
WWiI i ich partnerami. Przeszkodę 
stanowił także brak świadomości o tym, że 
skorzystać można z różnych form 
podmiotów prawnych. Przy zachowaniu 
oddolnego podejścia dającego każdej 
WWiI znaczną swobodę w organizacji 
partnerstw należy zapewnić dalsze 
wskazówki dotyczące ustalenia 
odpowiednich struktur prawnych. Nie 
należy ponadto lekceważyć wyzwania, 
jakim jest zgromadzenie różnych 
środowisk akademickich i kultur 
gospodarczych w ramach jednego 
podmiotu prawnego. dlatego ważne jest to, 
by zarówno na poziomie WWiI, jak i na 
poziomie EIT uznawano wspólne wartości. 
Dodać należy, że WWiI są 
instytucjonalnymi innowacjami na dużą 
skalę i że wszystkie są inne. Dzięki temu 
istnieje duży wachlarz różnych modeli 
innowacji. Jednocześnie utrudnia to jednak 
ogólne koordynowanie i monitorowanie 
WWiI. Zatem konieczne jest indywidualne 
podejście do poszczególnych WWiI.

Or. en
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Poprawka 81
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przyszłości należy udzielić jaśniejszych 
wytycznych na wczesnym etapie, ponieważ 
proces wyboru dotyczący podstawowych 
kwestii strategicznych jest wspólny dla 
wszystkich WWiI, jednocześnie umożliwić 
jednak należy zróżnicowane podejście w 
zakresie organizacji, wyników i 
finansowania w poszczególnych WWiI. 
Nadto nadmienić należy, że obecnie 
istniejące trzy WWiI nie stanowią jeszcze 
masy krytycznej koniecznej, by EIT w 
pełni rozwinął swój potencjał jako wiodący 
instytut innowacji. Fakt istnienia jedynie 
trzech WWiI sprawia, że możliwości 
osiągnięcia przekrojowych korzyści 
innowacyjnych powstałych na styku 
różnych WWiI są ograniczone; to samo 
dotyczy możliwości czerpania korzyści 
skali w administracji i rozpowszechnianiu. 
Oznacza to również, że EIT nie posiada 
wystarczającej skali, aby rzeczywiście 
działać jako pełnoprawny organ europejski. 
W tym kontekście konieczne są dodatkowe 
WWiI, by EIT uzyskał masę krytyczną 
konieczną do zaistnienia jako coś więcej 
niż tylko „suma swoich poszczególnych 
elementów”. Jeżeli EIT ma badać nowe 
modele kierowania i zarządzania 
innowacjami za pomocą WWiI, to należy 
utworzyć ograniczoną liczbę dodatkowych 
partnerstw w celu rozszerzenia próby, na 
której opiera się doświadczenie EIT.

W przyszłości należy udzielić jaśniejszych 
wytycznych na wczesnym etapie, ponieważ 
proces wyboru dotyczący podstawowych 
kwestii strategicznych jest wspólny dla 
wszystkich WWiI, jednocześnie umożliwić 
jednak należy zróżnicowane podejście w 
zakresie organizacji, wyników i 
finansowania w poszczególnych WWiI. 
EIT ma do odegrania bardziej aktywną 
rolę w doradztwie i  wspieraniu WWiI w 
sprawach administracyjnych. W tym celu 
EIT musi opracować strategię 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
i stworzenia przewodnika najlepszych 
praktyk, który rozpowszechnia wśród 
nowych WWiI dobre praktyki i 
doświadczenia istniejących WWiI. Nadto 
nadmienić należy, że obecnie istniejące 
trzy WWiI nie stanowią jeszcze masy 
krytycznej koniecznej, by EIT w pełni 
rozwinął swój potencjał jako wiodący 
instytut innowacji. Fakt istnienia jedynie 
trzech WWiI sprawia, że możliwości 
osiągnięcia przekrojowych korzyści 
innowacyjnych powstałych na styku 
różnych WWiI są ograniczone; to samo 
dotyczy możliwości czerpania korzyści 
skali w administracji i rozpowszechnianiu. 
Oznacza to również, że EIT nie posiada 
wystarczającej skali, aby rzeczywiście 
działać jako pełnoprawny organ europejski. 
W tym kontekście konieczne są dodatkowe 
WWiI, by EIT uzyskał masę krytyczną 
konieczną do zaistnienia jako coś więcej 
niż tylko „suma swoich poszczególnych 
elementów”. Jeżeli EIT ma badać nowe 
modele kierowania i zarządzania 
innowacjami za pomocą WWiI, to należy 
utworzyć ograniczoną liczbę dodatkowych 
partnerstw w celu rozszerzenia próby, na 
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której opiera się doświadczenie EIT.

Or. en

Poprawka 82
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W perspektywie długoterminowej EIT, 
jako motor napędowy innowacji i 
przedsiębiorczości w Europie oraz 
światowy dostawca edukacji w tym 
obszarze, musi w jasny sposób kształtować 
swój wizerunek oraz swój światowy znak 
firmowy. EIT może stać się 
ucieleśnieniem unijnego planu innowacji, 
tak jak ERBN jest ucieleśnieniem 
europejskiej doskonałości i wiodącej 
pozycji w nauce na świecie. Kształtowanie 
silnego znaku firmowego EIT może 
uwzględniać działania mające na celu 
tworzenie silnej sieci biznesowej i ludzkiej 
wokół społeczności EIT (studenci, 
absolwenci, nauczyciele, przedsiębiorcy, 
specjaliści itp.) oraz poprawę tożsamości i 
zwiększenie widoczności. Taka działalność 
może uwzględniać organizację konferencji 
naukowych i poświęconych innowacjom, 
rocznych imprez, konkursów i nagród, 
uroczystości wręczania dyplomów itp. 

Or. en

Poprawka 83
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 3
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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 wspierania już 
istniejących ośrodków doskonałości w 
dziedzinie badań naukowych, 
przedsiębiorstw i szkolnictwa wyższego w 
Europie i umożliwiania im zrzeszania się i 
wspierania istniejącej między nimi 
długoterminowej systematycznej 
współpracy w ramach WWiI.

Or. en

Poprawka 84
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Reprezentowany przez EIT „inwestorski” 
sposób działania oznacza skoncentrowanie 
się na określaniu najlepszych możliwości 
strategicznych i wyborze portfela 
światowej klasy partnerstw – WWiI – w 
celu osiągnięcia wyników za ich pomocą. 
W ramach tego podejścia EIT przyznaje 
WWiI roczne dotacje w oparciu o 
osiągnięte przez nie wyniki i zamierzone 
działania zawarte w ich planach 
operacyjnych. Ocenę planów operacyjnych 
wspierać będą niezależni eksperci 
zewnętrzni. EIT powinien w tym 
kontekście nie tylko określać ogólne 
kierunki i wizje, ale także udzielić WWiI 
wsparcia w odpowiednim wymiarze, jak 
również monitorować ich wyniki. 
Jednocześnie WWiI dysponują znacznym 
marginesem swobody w kwestii 
nakreślenia swojej wewnętrznej organizacji 
oraz strategii w różnych obszarach, jak 

Reprezentowany przez EIT „inwestorski” 
sposób działania oznacza skoncentrowanie 
się na określaniu najlepszych możliwości 
strategicznych i wyborze portfela 
światowej klasy partnerstw – WWiI – w 
celu osiągnięcia wyników za ich pomocą. 
W ramach tego podejścia EIT przyznaje 
WWiI roczne dotacje w oparciu o 
osiągnięte przez nie wyniki i zamierzone 
działania zawarte w ich planach 
operacyjnych. Ocenę planów operacyjnych 
wspierać będą niezależni eksperci 
zewnętrzni. EIT powinien w tym 
kontekście nie tylko określać ogólne 
kierunki i wizje, ale także udzielić WWiI 
wsparcia w odpowiednim wymiarze, jak 
również monitorować ich wyniki. 
Jednocześnie WWiI dysponują znacznym 
marginesem swobody w kwestii 
nakreślenia swojej wewnętrznej organizacji 
oraz strategii w różnych obszarach, jak 
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również w zakresie prowadzonych przez 
nie działań i uruchamiania potrzebnych 
talentów i zasobów.

również w zakresie prowadzonych przez 
nie działań i uruchamiania potrzebnych 
talentów i zasobów. EIT może w ten 
sposób propagować tworzenie puli 
patentów stwarzających dogodne warunki 
do współdzielenia praw własności 
intelektualnej w celu przyspieszenia 
badań naukowych w zamian za wypłatę 
adekwatnych rekompensat posiadaczom 
tych praw.

Or. fr

Poprawka 85
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Reprezentowany przez EIT „inwestorski” 
sposób działania oznacza skoncentrowanie 
się na określaniu najlepszych możliwości 
strategicznych i wyborze portfela 
światowej klasy partnerstw – WWiI – w 
celu osiągnięcia wyników za ich pomocą. 
W ramach tego podejścia EIT przyznaje 
WWiI roczne dotacje w oparciu o 
osiągnięte przez nie wyniki i zamierzone 
działania zawarte w ich planach 
operacyjnych. Ocenę planów operacyjnych 
wspierać będą niezależni eksperci 
zewnętrzni. EIT powinien w tym 
kontekście nie tylko określać ogólne 
kierunki i wizje, ale także udzielić WWiI 
wsparcia w odpowiednim wymiarze, jak 
również monitorować ich wyniki. 
Jednocześnie WWiI dysponują znacznym
marginesem swobody w kwestii 
nakreślenia swojej wewnętrznej organizacji 
oraz strategii w różnych obszarach, jak 
również w zakresie prowadzonych przez 
nie działań i uruchamiania potrzebnych 
talentów i zasobów.

Reprezentowany przez EIT „inwestorski” 
sposób działania oznacza skoncentrowanie 
się na określaniu najlepszych możliwości 
strategicznych i wyborze portfela 
światowej klasy partnerstw – WWiI – w 
celu osiągnięcia wyników za ich pomocą. 
W ramach tego podejścia EIT przyznaje 
WWiI roczne dotacje w oparciu o
osiągnięte przez nie wyniki i zamierzone 
działania zawarte w ich planach 
operacyjnych. Ocenę planów operacyjnych 
wspierać będą niezależni eksperci 
zewnętrzni. EIT powinien w tym 
kontekście nie tylko określać ogólne 
kierunki i wizje, ale także udzielić WWiI 
wsparcia w odpowiednim wymiarze, jak 
również monitorować ich wyniki. 
Jednocześnie WWiI dysponują znacznym 
marginesem swobody w kwestii 
nakreślenia swojego programu, swojej 
wewnętrznej organizacji oraz strategii w 
różnych obszarach, jak również w zakresie
prowadzonych przez nie działań i 
uruchamiania potrzebnych talentów i 
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zasobów.

Or. en

Poprawka 86
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwrot z inwestycji poczynionych przez 
EIT w WWiI mierzony będzie w 
kategoriach wymiernych korzyści dla 
europejskiej gospodarki i całego 
społeczeństwa, takich jak powstanie 
nowych przedsiębiorstw, produktów i 
usług na istniejących i przyszłych rynkach, 
przedsiębiorcze osoby o lepszych 
umiejętnościach, nowe i atrakcyjniejsze 
możliwości zatrudnienia oraz przyciąganie 
i zatrzymywanie utalentowanych osób z 
całej UE i z zagranicy.

Zwrot z inwestycji poczynionych przez 
EIT w WWiI mierzony będzie w 
kategoriach wymiernych korzyści dla 
europejskiej gospodarki i całego 
społeczeństwa, takich jak powstanie 
nowych przedsiębiorstw, produktów i 
usług na istniejących i przyszłych rynkach, 
przedsiębiorcze osoby o lepszych 
umiejętnościach, nowe i atrakcyjniejsze 
możliwości zatrudnienia oraz przyciąganie 
i zatrzymywanie utalentowanych osób z 
całej UE i z zagranicy. Jednak w celu 
dokonania oceny WWiI określone zostaną 
również jakościowe wskaźniki 
efektywności.

Or. en

Poprawka 87
Oreste Rossi.

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 5

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Zwrot z inwestycji poczynionych przez 
EIT w WWiI mierzony będzie w 
kategoriach wymiernych korzyści dla 
europejskiej gospodarki i całego 
społeczeństwa, takich jak powstanie 
nowych przedsiębiorstw, produktów i 

Zwrot z inwestycji poczynionych przez 
EIT w WWiI mierzony będzie w 
kategoriach wymiernych korzyści dla 
europejskiej gospodarki i całego 
społeczeństwa, takich jak powstanie 
nowych przedsiębiorstw, produktów i 
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usług na istniejących i przyszłych rynkach, 
przedsiębiorcze osoby o lepszych 
umiejętnościach, nowe i atrakcyjniejsze 
możliwości zatrudnienia oraz przyciąganie 
i zatrzymywanie utalentowanych osób z 
całej UE i z zagranicy.

usług na istniejących i przyszłych rynkach, 
przedsiębiorcze osoby o lepszych 
umiejętnościach, nowe i atrakcyjniejsze 
możliwości zatrudnienia, również poprzez 
wykorzystanie atutów wspólnot lokalnych 
będących już symbolem doskonałości, oraz 
przyciąganie i zatrzymywanie 
utalentowanych osób z całej Unii i z 
zagranicy.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystywanie już istniejących centrów doskonałości, np. okręgów przemysłowych 
zakorzenionych w historii danego obszaru, jest bardziej efektywne z punktu widzenia 
wykorzystanych zasobów niż w przypadku innych jednostek społeczno-gospodarczych 
całkowicie z góry zaplanowanych w określonej rzeczywistości; jest również bardziej skuteczne 
w osiągnięciu maksymalnej ilości dodatkowych możliwości zatrudnienia, również z punktu 
widzenia tworzenia nowych przedsiębiorstw, nowych miejsc pracy i upowszechniania 
kompetencji oraz know-how.

Poprawka 88
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ważnym elementem w tej kwestii jest 
również rozwój – wspólnie z WWiI –
prawdziwej „tożsamości korporacyjnej” 
EIT opartej na szeregu wspólnych 
wartości. Choć wszystkie WWiI i ich 
poszczególni partnerzy posiadają własne 
tożsamości korporacyjne, wspólne dla nich 
są te wartości, które leżą u podstaw 
wspólnoty EIT i WWiI. Tematami tymi są: 
doskonałość w całym trójkącie wiedzy; 
wykwalifikowani i przedsiębiorczy ludzie; 
długoterminowa współpraca 
transgraniczna, transdyscyplinarna i 
transsektorowa; oraz koncentracja na 
skutkach społecznych i gospodarczych. 
Taka tożsamość wzmocni również 

Ważnym elementem w tej kwestii jest 
również rozwój – wspólnie z WWiI –
prawdziwej „tożsamości korporacyjnej” 
EIT opartej na szeregu wspólnych 
wartości. Choć wszystkie WWiI i ich 
poszczególni partnerzy posiadają własne 
tożsamości korporacyjne, wspólne dla nich 
są te wartości, które leżą u podstaw 
wspólnoty EIT i WWiI. Tematami tymi są: 
doskonałość w całym trójkącie wiedzy; 
wysoko wykwalifikowani i przedsiębiorczy 
ludzie; długoterminowa współpraca 
transgraniczna, transdyscyplinarna i 
transsektorowa; oraz koncentracja na 
skutkach społecznych i gospodarczych. 
Taka tożsamość wzmocni również 
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wizerunek i reputację EIT i WWiI. wizerunek i reputację EIT i WWiI.

Or. en

Poprawka 89
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie aktywnie wspierać pierwsze 
trzy WWiI w celu zwiększenia ich 
potencjału i wpływu oraz ich wkładu w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”. Z biegiem czasu WWiI rozbudują 
początkowy zestaw działań, aby 
wykorzystać nowe możliwości rynkowe i 
społeczne. Celem wspierania tego rozwoju 
EIT – w ścisłej współpracy z każdą z 
poszczególnych WWiI – będzie wyznaczał 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
strategie współfinansowania i doradzał w 
ich zakresie; strategie te będą jednocześnie 
wspierać działania strategiczne z 
perspektywy EIT.

EIT będzie aktywnie wspierać pierwsze 
trzy WWiI w celu zwiększenia ich 
potencjału i wpływu oraz ich wkładu w 
realizację celów programu „Horyzont 
2020”. Z biegiem czasu WWiI rozbudują 
początkowy zestaw działań, aby 
wykorzystać nowe możliwości rynkowe i 
społeczne oraz dostosować się do 
zmieniającego się globalnego środowiska. 
Celem wspierania tego rozwoju EIT – w 
ścisłej współpracy z każdą z 
poszczególnych WWiI – będzie wyznaczał 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
strategie współfinansowania i doradzał w 
ich zakresie; strategie te będą jednocześnie 
wspierać działania strategiczne z 
perspektywy EIT.

Or. en

Poprawka 90
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Równie istotne z punktu widzenia 
maksymalizacji wyników WWiI jest 
zachowanie właściwej równowagi między 
współpracą a konkurencją. EIT będzie 

Równie istotne z punktu widzenia 
maksymalizacji wyników WWiI jest 
zachowanie właściwej równowagi między 
współpracą a konkurencją. EIT będzie 
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udzielał WWiI bodźców do zaangażowania 
się w działania przekrojowe między 
poszczególnymi wspólnotami w 
dziedzinach, które oferują znaczny 
potencjał synergii, np. poprzez wspólne 
kursy doskonalenia zawodowego, wspólne 
badania naukowe, studia magisterskie lub 
doktoranckie, lub w mobilność między 
środowiskiem akademickim a 
przedsiębiorstwami mającą miejsce na 
poziomie między WWiI. Jednocześnie EIT 
będzie udzielał bodźców do utrzymania 
określonego poziomu konkurencji, aby 
zachęcić WWiI do stałej koncentracji na 
wynikach i skutkach oraz do 
podejmowania stosownych działań w 
przypadku osiągnięcia słabszych wyników.

udzielał WWiI bodźców do zaangażowania 
się w działania przekrojowe między 
poszczególnymi wspólnotami w 
dziedzinach, które oferują znaczny 
potencjał synergii, np. poprzez wspólne 
kursy doskonalenia zawodowego, wspólne 
badania naukowe, studia magisterskie lub 
doktoranckie, lub w mobilność między 
środowiskiem akademickim a 
przedsiębiorstwami mającą miejsce na 
poziomie między WWiI. Jednocześnie EIT 
będzie udzielał bodźców do utrzymania 
określonego poziomu konkurencji, aby 
zachęcić WWiI do stałej koncentracji na 
wynikach i skutkach oraz będzie nagradzał 
WWiI, którym się to udało. Ponadto EIT 
podejmie stosowne działania w przypadku 
osiągnięcia słabszych wyników.

Or. en

Poprawka 91
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponieważ za innowacjami przede 
wszystkim stoją ludzie, w stosownych 
przypadkach można ustanowić środki 
mające na celu zagwarantowanie 
dostatecznego udziału w programach 
edukacyjnych EIT studentów 
pochodzących z peryferyjnych obszarów 
UE (np. dzięki stypendiom 
współfinansowanym przez państwa 
członkowskie i system stypendiów). EIT 
zachęca się do współpracy z państwami 
członkowskimi i regionami, aby 
zagwarantować, że absolwenci EIT 
otrzymają szanse oraz wymagane 
wsparcie dla wyrażania ich potencjału w 
zakresie innowacji i przedsiębiorczości w 
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obrębie UE. 

Or. en

Poprawka 92
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

WWiI czerpią nie tylko z istniejącej 
doskonałej bazy naukowej swoich 
partnerów, lecz są również awangardą w 
zakresie propagowania i wdrażania misji 
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 będą musiały 
stosować wobec tytułów nadanych pod 
znakiem EIT szereg kryteriów 
jakościowych w celu podtrzymania 
wysokiego poziomu akademickiego i 
zagwarantowania odpowiedniej reputacji 
europejskim uniwersytetom.  WWiI będą 
także szeroko wykorzystywać oceny 
wzajemne i oceny ekspertów, a ponadto 
nawiążą dialog z krajowymi i
międzynarodowymi 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 
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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.

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.

Or. fr

Poprawka 93
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 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 
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 

WWiI czerpią nie tylko z istniejącej 
doskonałej bazy naukowej swoich 
partnerów, lecz są również awangardą w 
zakresie propagowania i wdrażania misji 
edukacyjnej EIT. W tym kontekście celem 
jest kształcenie i szkolenie utalentowanych 
ludzi, wyposażając ich w umiejętności, 
wiedzę i sposób myślenia potrzebne w 
zglobalizowanej gospodarce i 
społeczeństwie opartych 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 
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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.

renomę i reputację kwalifikacji 
opatrzonych znakiem EIT i zwiększy ich 
atrakcyjność na świecie, tworząc zarazem 
platformę współpracy na szczeblu 
międzynarodowym. Atrakcyjność badań 
naukowych w Europie może być 
dodatkowo zwiększana dzięki stypendiom 
badawczym dla najlepszych studentów 
nauk ścisłych, pod warunkiem że 
zobowiążą się oni do prowadzenia 
projektu R&D w Europie lub jeżeli 
stworzą innowacyjne przedsiębiorstwo w 
Europie. 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, jak również staże w obrębie 
WWiI i ich partnerów. Celem poprawy 
skuteczności podejmowanych przez WWiI 
działań edukacyjnych i dotarcia do 
szerszego kręgu odbiorców WWiI mogą –
na zasadzie eksperymentu – zaplanować 
stworzenie modułów i dyplomów
nauczania na odległość i nauczania za 
pośrednictwem nośników elektronicznych
oraz modułów studiów licencjackich lub 
pakietów przeznaczonych do edukacji 
szkolnej.

Or. en

Poprawka 94
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym kontekście oraz by rozszerzyć bazę 
talentów w UE i zagwarantować 
dostępność wystarczającej liczby 
wyspecjalizowanych osób, które są 
niezbędne do realizacji innowacji, EIT 
powinien brać udział w staraniach na 
rzecz zwiększenia atrakcyjności edukacji 
w zakresie nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki (STEM). WWiW 
mogą opracować programy szkoleniowe 
dla młodych Europejczyków, w tym staże, 
wizyty w szkołach, stypendia dla 
najlepszych uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów w 
dziedzinach STEM, ufundowanie szkoły 
zarządzania i biznesu i/lub letnie kursy 
przedsiębiorczości dla najlepszych 
studentów nauk ścisłych.

Or. en

Poprawka 95
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Annex – part 2 – point 2.1 – point 2.1.1 – paragraph 5 – point 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

będzie udzielał WWiI bodźców do 
opracowania wspólnych działań w 
odniesieniu do zagadnień przekrojowych,

będzie udzielał bodźców do prac 
przekrojowych angażujących kolokacje tej 
samej WWiI stymulował WWiI do
opracowania wspólnych działań w 
odniesieniu do zagadnień przekrojowych,

Or. en

Poprawka 96
Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 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 
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”.

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 
wyraźnego potencjału innowacyjnego i 
najwyższej klasy doskonałości. W okresie 
2014–2020 EIT będzie stopniowo tworzył 
nowe WWiI.

Or. en

Poprawka 97
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 1
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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 
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”.

Aby zwiększyć dodatkowo wpływ i 
wprowadzić bodźce do tworzenia 
innowacji w nowych obszarach problemów 
społecznych, EIT będzie stopniowo 
rozszerzać swój portfel WWiI w wyniku 
surowego, przejrzystego i 
konkurencyjnego procesu, który 
uwzględnia podejścia oddolne oraz 
zmieniający się kontekst wyzwań 
społecznych w UE, a jednocześnie 
gwarantuje potencjalnym uczestnikom 
jasność i przewidywalność. 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 
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”.

Or. en

Poprawka 98
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 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 
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”.

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 
wyraźnego potencjału innowacyjnego i 
najwyższej klasy doskonałości. W okresie 
2014–2020 do stworzenia dwóch nowych 
WWiI dojdzie zatem w dwóch falach, tzn. 
jedna nowa WWiI w 2014 r. i druga w
2018 r., co doprowadzi do stworzenia 
portfela pięciu WWiI w okresie 2014–
2020. 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”.

Or. en

Poprawka 99
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 1
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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 
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”.

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 
wyraźnego potencjału innowacyjnego i 
najwyższej klasy doskonałości. W okresie 
2014–2020 zostaną zatem stworzone nowe 
WWiI, 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”.

Or. en

Poprawka 100
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 1
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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 
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”.

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 
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 odpowiadającej im 
liczby 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”.

Or. en

Poprawka 101
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2. – ustęp 2
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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 
tematycznych powinien zatem opierać się 
na starannej analizie badającej, czy WWiI 
może wnieść rzeczywistą wartość dodaną i 
mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i 
społeczeństwo.

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

Ponadto WWiI są dostatecznie duże, aby 
móc odgrywać rolę światowych graczy 
oraz być w stanie zmienić krajobraz 
innowacji w UE oraz mieć znaczny wkład 
w obrębie ich dziedzin w pokonywanie 
wyzwań społecznych. W każdym razie 
proces wyboru WWiI odbywa się w 
oparciu o jakość, wykonalność i potencjał 
wniosków.

Or. en

Poprawka 102
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 3 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

tworzenie zrównoważonego i systemowego 
wpływu mierzonego pod kątem nowych 
wykształconych i przedsiębiorczych osób, 
nowych technologii i nowych 
przedsiębiorstw;

tworzenie zrównoważonego i systemowego 
wpływu mierzonego pod kątem nowych 
wykształconych i przedsiębiorczych osób, 
nowych technologii, nowych 
przedsiębiorstw i nowych wymagających 
wysokich kwalifikacji stanowisk;

Or. en

Poprawka 103
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 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. Przy wyborze 
przyszłych WWiI powinno się regularnie 
przeprowadzać ocenę rozwoju potencjału 
badawczego oraz możliwość pojawienia 
się nowej dynamiki innowacyjnej.

Or. en

Poprawka 104
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE



PE492.619v01-00 58/136 AM\906377PL.doc

PL

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst zaproponowany 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 
orientacyjnych obszarów tematycznych 
uznano, że ustanowienie nowych WWiI 
niesie ze sobą największy potencjał 
wniesienia wartości dodanej do 
istniejących działań i spowodowania 
rzeczywistego skokowego rozwoju 
innowacji: Podany wykaz nie jest jednakże 
wyczerpujący ani zamknięty.

Or. fr

Poprawka 105
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt -1 (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

drzewa i lasy;

Or. fr

Poprawka 106
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

produkcja oferująca wartość dodaną; skreślony

Or. en
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Poprawka 107
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja oferująca wartość dodaną Przemysł;

Or. fr

Poprawka 108
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

innowacje na rzecz zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego starzenia się;

skreślony

Or. en

Poprawka 109
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zrównoważone poszukiwanie, 
wydobywanie, przetwarzanie, recykling i 
zastępowanie surowców;

skreślony

Or. en

Poprawka 110
Kent Johansson, Fiona Hall
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zrównoważone poszukiwanie, 
wydobywanie, przetwarzanie, recykling i 
zastępowanie surowców;

zrównoważone poszukiwanie, 
wydobywanie, przetwarzanie, recykling,  
rozwój i zastępowanie rzadkich
materiałów i surowców;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest zwrócenie większej uwagi na rzadkie materiały, w szczególności badania nad 
nimi i ich zastępowaniem. Istnieje potrzeba rozwoju materiałów ekologicznych, które mogą 
zastąpić na przykład plastik i blachę. Nacisk na rozwój materiałów powinien być bardziej 
widoczny w WWiI.

Poprawka 111
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

inteligentne i bezpieczne społeczeństwa; skreślony

Or. en

Poprawka 112
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mobilność w miastach. skreślony

Or. en
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Poprawka 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

mobilność w miastach. mobilność w miastach, zrównoważony i 
inteligentny rozwój.

Or. en

Poprawka 114
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biomimetyzm

Or. en

Poprawka 115
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 5 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zrównoważone technologie budowlane i 
budynki o zerowym zużyciu energii.

Or. en
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Poprawka 116
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Więcej informacji w sprawie 
poszczególnych tematów znaleźć można w 
arkuszach informacyjnych znajdujących się 
na końcu dokumentu.

Więcej informacji w sprawie 
poszczególnych tematów znaleźć można w 
arkuszach informacyjnych znajdujących się 
na końcu dokumentu.

EIT przeznaczy 60% budżetu przyznanego 
na nowe WWiI na utworzenie 
przynajmniej trzech WWiI poświęconych 
sześciu tematom określonym przez 
Komisję Europejską. EIT może wybrać 
odpowiedni rozmiar i ramy czasowe dla 
tych WWiI.

Or. en

Poprawka 117
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2.– ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o powyższe obszary tematyczne 
EIT będzie mógł niezależnie zorganizować 
przyszły proces selekcji WWiI.
Powodzenie przyszłych zaproszeń do 
uczestnictwa w WWiI zależeć będzie w 
dużej mierze od jasnych wytycznych co do 
oczekiwań i wymagań, jak również od 
okresu umożliwiającego wnioskodawcom 
zorganizowanie się przed złożeniem 
wniosku o utworzenie WWiI, i to zarówno 
pod względem prawnym, jak i 
finansowym. WWiI zostaną wyłonione na 
podstawie szczegółowych kryteriów 
określonych w rozporządzeniu EIT, 
opartych na nadrzędnych zasadach 
doskonałości i znaczenia dla 

W oparciu o powyższe obszary tematyczne 
EIT będzie mógł niezależnie zorganizować 
przyszły proces selekcji WWiI. WWiI 
zostaną wyłonione na podstawie 
szczegółowych kryteriów określonych w 
rozporządzeniu EIT, opartych na 
nadrzędnych zasadach doskonałości i 
znaczenia dla innowacyjności. Każda z 
wyłonionych WWiI będzie musiała 
wykazać, w jaki sposób stworzy 
maksymalny wpływ w danym obszarze i 
udowodnić wykonalność swojej strategii.
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innowacyjności. Każda z wyłonionych 
WWiI będzie musiała wykazać, w jaki 
sposób stworzy maksymalny wpływ w 
danym obszarze i udowodnić wykonalność 
swojej strategii.

Or. en

Poprawka 118
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o powyższe obszary tematyczne 
EIT będzie mógł niezależnie zorganizować 
przyszły proces selekcji WWiI. 
Powodzenie przyszłych zaproszeń do 
uczestnictwa w WWiI zależeć będzie w 
dużej mierze od jasnych wytycznych co do 
oczekiwań i wymagań, jak również od 
okresu umożliwiającego wnioskodawcom 
zorganizowanie się przed złożeniem 
wniosku o utworzenie WWiI, i to zarówno 
pod względem prawnym, jak i 
finansowym. WWiI zostaną wyłonione na 
podstawie szczegółowych kryteriów 
określonych w rozporządzeniu EIT, 
opartych na nadrzędnych zasadach 
doskonałości i znaczenia dla 
innowacyjności. Każda z wyłonionych 
WWiI będzie musiała wykazać, w jaki 
sposób stworzy maksymalny wpływ w 
danym obszarze i udowodnić wykonalność 
swojej strategii.

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 25, PE489.613v01-00)

Uzasadnienie

EIT powinien mieć swobodę organizowania procesu wyboru przyszłych WWiI.
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Poprawka 119
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pozostałe 40% budżetu przyznanego na 
nowe WWiI zostanie przeznaczone przez 
EIT na:
- wzmacnianie nowych WWiI 
poświęconych dziedzinom określonym 
przez Komisję Europejską
- stworzenie dodatkowych nowych WWiI, 
których tematykę określa EIT, pod 
warunkiem że zakres ich działania 
obejmuje wyzwania społeczne oraz że 
spełniają one minimalne warunki 
utworzenia zgodnie z rozporządzeniem w 
sprawie tworzenia WWiI.

Or. en

Poprawka 120
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając fakt, że przewidziano dwie 
fale selekcji WWiI w 2014 r. i 2018 r., dla 
pierwszej fali określono trzy tematy. 
Odzwierciedlając potrzebę stopniowego 
podejścia przy tworzeniu nowych WWiI, 
wybór pierwszych trzech tematów oparto 
na dojrzałości danej dziedziny, 
potencjalnym wpływie społecznym i 
gospodarczym, a także możliwości synergii 
z innymi inicjatywami. Tematami tymi są:

skreślony



AM\906377PL.doc 65/136 PE492.619v01-00

PL

innowacje na rzecz zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego starzenia się;
zrównoważone poszukiwanie, 
wydobywanie, przetwarzanie, recykling i 
zastępowanie surowców;
żywność na przyszłość – zrównoważony 
łańcuch dostaw od zasobów do 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 121
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając fakt, że przewidziano dwie 
fale selekcji WWiI w 2014 r. i 2018 r., dla 
pierwszej fali określono trzy tematy. 
Odzwierciedlając potrzebę stopniowego 
podejścia przy tworzeniu nowych WWiI, 
wybór pierwszych trzech tematów oparto 
na dojrzałości danej dziedziny, 
potencjalnym wpływie społecznym i 
gospodarczym, a także możliwości synergii 
z innymi inicjatywami. Tematami tymi są:

skreślony

innowacje na rzecz zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego starzenia się;
zrównoważone poszukiwanie, 
wydobywanie, przetwarzanie, recykling i 
zastępowanie surowców;
żywność na przyszłość – zrównoważony 
łańcuch dostaw od zasobów do 
konsumentów.

Or. en
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Poprawka 122
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając fakt, że przewidziano dwie 
fale selekcji WWiI w 2014 r. i 2018 r., dla 
pierwszej fali określono trzy tematy.
Odzwierciedlając potrzebę stopniowego 
podejścia przy tworzeniu nowych WWiI, 
wybór pierwszych trzech tematów oparto 
na dojrzałości danej dziedziny, 
potencjalnym wpływie społecznym i 
gospodarczym, a także możliwości synergii 
z innymi inicjatywami. Tematami tymi są:

W związku z potrzebą określenia i 
wybrania najlepszych WWiI o 
największych szansach na szybkie 
osiągnięcie masy krytycznej, w 2014 r. 
procedura selekcji WWiI odbywająca się z 
zachowaniem zasad konkurencji będzie 
otwarta dla wniosków WWiI dotyczących 
wszystkich sześciu tematów. Liczba 
wybranych WWiI będzie zależeć od 
dojrzałości i gotowości europejskich 
konsorcjów do tworzenia wiarygodnych 
WWiI, potencjalnego wpływu społecznego 
i gospodarczego oraz możliwości synergii 
z innymi inicjatywami, a także zdolności 
absorpcyjnej EIT i dostępnego budżetu. 
Proces wyboru jest w pełni przejrzysty.

Or. en

Uzasadnienie

Nadanie priorytetu trzem tematom w 2014 r. nie jest oczywiste ani konieczne i nie jest 
przejrzyste dla zainteresowanych stron.

Poprawka 123
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając fakt, że przewidziano dwie 
fale selekcji WWiI w 2014 r. i 2018 r., dla 
pierwszej fali określono trzy tematy. 
Odzwierciedlając potrzebę stopniowego 
podejścia przy tworzeniu nowych WWiI, 
wybór pierwszych trzech tematów oparto 

Uwzględniając fakt, że przewidziano dwie 
fale selekcji WWiI w 2014 r. i 2018 r., dla 
pierwszej fali określono jeden temat. 
Odzwierciedlając potrzebę stopniowego 
podejścia przy tworzeniu nowej WWiI, 
wybór pierwszego tematu oparto na 
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na dojrzałości danej dziedziny, 
potencjalnym wpływie społecznym i 
gospodarczym, a także możliwości synergii 
z innymi inicjatywami. Tematami tymi są:

dojrzałości danej dziedziny, potencjalnym 
wpływie społecznym i gospodarczym, a 
także możliwości synergii z innymi 
inicjatywami. Tematem tym jest:

Or. en

Poprawka 124
Oreste Rossi.

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8– wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Uwzględniając fakt, że przewidziano dwie 
fale selekcji WWiI w 2014 r. i 2018 r., dla 
pierwszej fali określono trzy tematy. 
Odzwierciedlając potrzebę stopniowego 
podejścia przy tworzeniu nowych WWiI, 
wybór pierwszych trzech tematów oparto 
na dojrzałości danej dziedziny, 
potencjalnym wpływie społecznym i 
gospodarczym, a także możliwości synergii 
z innymi inicjatywami. Tematami tymi są:

Uwzględniając fakt, że przewidziano dwie 
fale selekcji WWiI w 2014 r. i 2018 r., dla 
pierwszej fali określono cztery tematy. 
Odzwierciedlając potrzebę stopniowego 
podejścia przy tworzeniu nowych WWiI, 
wybór pierwszych czterech tematów 
oparto na dojrzałości danej dziedziny, 
potencjalnym wpływie społecznym i 
gospodarczym, a także możliwości synergii 
z innymi inicjatywami. Tematami tymi są:

Or. it

Poprawka 125
Oreste Rossi.

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – punkt 1 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja oferująca wartość dodaną

Or. it

Uzasadnienie

Produkcja odgrywa kluczową i niezbędną rolę w realizacji celów „Wiodącej pozycji w 
przemyśle” zawartych w programie „Horyzont 2020”. Jest on absolutnym priorytetem, jeśli 
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naprawdę chcemy, aby UE była w stanie stawić czoła (nieuczciwej) konkurencji ze strony 
gospodarek wschodzących, tak więc nie należy czekać do 2018 r.

Poprawka 126
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

innowacje na rzecz zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego starzenia się;

skreślony

Or. en

Poprawka 127
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

innowacje na rzecz zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego starzenia się;

skreślony

Or. en

Poprawka 128
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

innowacje na rzecz zdrowego stylu życia 
oraz aktywnego starzenia się;

skreślony

Or. en



AM\906377PL.doc 69/136 PE492.619v01-00

PL

Poprawka 129
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zrównoważone poszukiwanie, 
wydobywanie, przetwarzanie, recykling i 
zastępowanie surowców;

skreślony

Or. en

Poprawka 130
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zrównoważone poszukiwanie, 
wydobywanie, przetwarzanie, recykling i 
zastępowanie surowców;

skreślony

Or. en

Poprawka 131
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zrównoważone poszukiwanie, 
wydobywanie, przetwarzanie, recykling i 
zastępowanie surowców;

skreślony

Or. en
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Poprawka 132
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

żywność na przyszłość – zrównoważony 
łańcuch dostaw od zasobów do 
konsumentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 133
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

żywność na przyszłość – zrównoważony 
łańcuch dostaw od zasobów do 
konsumentów.

skreślony

Or. en

Poprawka 134
Kent Johansson, Fiona Hall

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli chodzi o zarządzanie WWiI, EIT 
kładzie nacisk na aspekty 
konkurencyjności dopilnowując, by 
finansowanie Unii było współmierne do 
wyników danej WWiI. Jeżeli dana WWiI 
nie spełnia kryteriów określonych dla 
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WWiI, EIT może przerwać finansowanie 
jej po pewnym jasno sprecyzowanym 
okresie określonym w umowie z WWiI.

Or. en

Poprawka 135
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 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.

skreślony

Or. en

Poprawka 136
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 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.

skreślony

Or. en



PE492.619v01-00 72/136 AM\906377PL.doc

PL

Poprawka 137
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 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.

skreślony

Or. en

Poprawka 138
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 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. 
rozważony zostanie pozostający temat
(inteligentne i bezpieczne społeczeństwa); 
weźmie się przy tym pod uwagę nowe i 
nieprzewidziane wyzwania, które mogą 
pojawić się w przyszłości.

Or. en

Poprawka 139
Oreste Rossi.
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 9

Tekst zaproponowany 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 
(mobilność w miastach oraz inteligentne i 
bezpieczne społeczeństwa); weźmie się 
przy tym pod uwagę nowe i 
nieprzewidziane wyzwania, które mogą 
pojawić się w przyszłości.

Or. it

Poprawka 140
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 10 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przygotuje w sposób terminowy procedurę 
selekcyjną drugiej fali WWiI w 2014 r. i –
po dokonaniu oceny programu „Horyzont 
2020”, w tym jego programu 
szczegółowego oraz EIT – trzeciej fali w 
2018 r.;

skreślony

Or. en

Poprawka 141
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 10 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przygotuje w sposób terminowy procedurę 
selekcyjną drugiej fali WWiI w 2014 r. i –

Tworzy nowe WWiI zajmujące się
właściwą tematyką we właściwych 
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po dokonaniu oceny programu „Horyzont 
2020”, w tym jego programu 
szczegółowego oraz EIT – trzeciej fali w 
2018 r.;

ramach.

Or. en

Poprawka 142
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 10 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przygotuje w sposób terminowy procedurę 
selekcyjną drugiej fali WWiI w 2014 r. i –
po dokonaniu oceny programu „Horyzont 
2020”, w tym jego programu 
szczegółowego oraz EIT – trzeciej fali w 
2018 r.;

przygotuje w sposób terminowy procedurę 
selekcyjną dla nowych WWiI w 2014 r.

Or. en

Poprawka 143
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – ustęp 10 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współpraca w formie określonej w art. 1.3 
ust. 4 może być uproszczona poprzez 
utworzenie wspólnot innowacji i 
realizacji.

Or. en

Poprawka 144
Philippe Lamberts.
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 1

Tekst zaproponowany 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, 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, takich jak opublikowanie 
wyników badań oraz otwarte badania 
umożliwiające zintegrowanie trójkąta 
wiedzy w celu wypracowania wspólnej 
kultury wymiany innowacji i wiedzy.

Or. fr

Poprawka 145
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – 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 

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. W ramach 
horyzontu 2020 EIT dodatkowo rozwinie 
koncepcję WWiI, aby wspierać rozwój 
europejskiej kultury innowacji we 
wszystkich państwach członkowskich.
Przez określanie dobrych praktyk, ich 
analizę i wymianę, jak również przez nowe 
modele zarządzania i finansowania 
wyłonione na podstawie WWiI EIT dąży 
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WWiI. 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.

Or. en

Poprawka 146
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – 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 ogółu społeczeństwa, 
podmiotów prywatnych i instytucji, także 
tych nie uczestniczących bezpośrednio w 
WWiI.

Or. en

Poprawka 147
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby wspierać ten proces EIT opracuje 
system na rzecz stowarzyszenia tak 
zwanych powiązanych centrów kolokacji 
lub ośrodków innowacji w krajach, w 
których nie ma żadnego centrum 
kolokacji. Na te centra kolokacji nie 
powinno się nakładać obowiązku 
przyjęcia pełnego członkostwa WWiI. 
WWiI przeprowadzają procedury 
otwartych zaproszeń w celu ustanowienia 
tych powiązanych centrów kolokacji, 
których głównym zadaniem będzie 
wspieranie działalności innowacyjnej 
WWiI oraz wytworzenie wartości dodanej 
dla WWiI. Powiązane centra rozpoznaje 
się za sprawą ich wysokiego potencjału 
innowacyjnego, dzięki instalacjom 
demonstracyjnym, ośrodkom badań, 
parkom technologicznym, inkubatorom 
itp. Mogą one również stać się pierwszymi 
użytkownikami technologii powstałych w 
ramach WWiI, demonstrując ich 
wykonalność i przydatność dla 
społeczeństwa, ułatwiając dostęp do nich 
użytkownikom końcowym.  W ten sposób 
mogą one również przyciągać 
przedsiębiorstwa rozpoczynające 
działalność w ramach WWiI jako 
inwestycję kapitału ryzyka. Działalność 
prowadzona przez powiązane centra 
kolokacji powinna być finansowana 
głównie ze źródeł regionalnych i 
krajowych, funduszy strukturalnych, w 
połączeniu z finansowaniem w ramach 
szczegółowego programu dla osób 
fizycznych EIT; programu stypendiów 
EIT. Dzięki wspomnianemu systemowi 
stowarzyszenia EIT zwiększy swoje 
znaczenie i zasięg ogólnoeuropejskiego 
wpływu, aby każda WWiI rozwinęła 
przynajmniej dwa powiązane ośrodki 
innowacyjne/centra kolokacji w okresie 
2014-2020.  Określenie odpowiednich 
kandydatów WWiI powinno się odbyć w 
drodze otwartej i przejrzystej procedury 
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zaproszeń do składania ofert 
przygotowywanej przez poszczególne 
WWiI.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych zadań EIT i WWiI jest stworzenie modelu integracji trójkąta wiedzy na 
poziomie europejskim. Rozpowszechnienie metod współpracy, edukacji, innowacji i tworzenie 
nowych przedsiębiorstw (oraz ich wsparcie) będzie dość skromne, o ile nie powstaną 
specjalne struktury. Ponadto ogólnoeuropejska przydatność EIT może zostać podana w 
wątpliwość, jeżeli centra kolokacji znajdować się będą w zbyt małej liczbie państw 
członkowskich ze względu na wymóg dotyczący doskonałości.

Poprawka 148
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT i WWiI stanowią model wdrażania 
trójkąta wiedzy w UE i powinny 
ostatecznie stać się dostawcami w zakresie 
budowania potencjału innowacyjnego w 
całej UE jeżeli chodzi o projektowanie i 
wdrażanie polityki innowacji i strategii 
inteligentnej specjalizacji.

Or. en

Poprawka 149
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Potencjalne główne czynniki stymulujące Potencjalne główne czynniki stymulujące 
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uczenie się na poziomie EIT to: oparte na 
innowacjach badania naukowe w zakresie 
tworzenia nowych przedsiębiorstw i 
nowych modeli biznesowych, zarządzanie 
portfelami własności intelektualnej i nowe 
sposoby podejścia do dzielenia się 
własnością intelektualną, przedsiębiorczość 
i nowe zintegrowane formy edukacji 
multidyscyplinarnej; innowacyjne modele 
zarządzania i finansowania oparte na 
koncepcji otwartej innowacyjności lub 
zaangażowania władz publicznych. Sprawi 
to, że EIT będzie wzorem do naśladowania 
oraz katalizatorem daleko idących zmian w 
obszarze europejskiej innowacji oraz że 
stanie się uznaną międzynarodowo 
instytucją w dziedzinie innowacji.

uczenie się na poziomie EIT to: oparte na 
innowacjach badania naukowe w zakresie 
tworzenia nowych przedsiębiorstw i 
nowych modeli biznesowych,
wypracowanie nowych metod i nowych 
narzędzi, które zapewnią większą 
przejrzystość portfeli własności 
intelektualnej i zarządzania nimi, 
usprawnią dzielenie się własnością 
intelektualną i usystematyzują 
modelowanie licencji ułatwiających 
transakcje, a szczególnie stworzenie 
dogodnych warunków dla MŚP i instytucji 
publicznych do bardziej aktywnego 
zaangażowania się na rzecz innowacji,
przedsiębiorczość i nowe zintegrowane 
formy edukacji multidyscyplinarnej; 
innowacyjne modele zarządzania i 
finansowania oparte na koncepcji otwartej 
innowacyjności lub zaangażowania władz 
publicznych, w szczególności w celu 
ukierunkowania badań naukowych na 
priorytetowe potrzeby społeczeństwa.
Sprawi to, że EIT będzie wzorem do 
naśladowania oraz katalizatorem daleko 
idących zmian w obszarze europejskiej 
innowacji oraz że stanie się uznaną 
międzynarodowo instytucją w dziedzinie 
innowacji.

Or. fr

Poprawka 150
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potencjalne główne czynniki stymulujące 
uczenie się na poziomie EIT to: oparte na 
innowacjach badania naukowe w zakresie 
tworzenia nowych przedsiębiorstw i 
nowych modeli biznesowych, zarządzanie 
portfelami własności intelektualnej i nowe 

Potencjalne główne czynniki stymulujące 
uczenie się na poziomie EIT to: oparte na 
innowacjach badania naukowe w zakresie 
tworzenia nowych przedsiębiorstw i 
nowych modeli biznesowych, zarządzanie 
portfelami własności intelektualnej i nowe 
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sposoby podejścia do dzielenia się 
własnością intelektualną, przedsiębiorczość 
i nowe zintegrowane formy edukacji 
multidyscyplinarnej; innowacyjne modele 
zarządzania i finansowania oparte na 
koncepcji otwartej innowacyjności lub 
zaangażowania władz publicznych. Sprawi 
to, że EIT będzie wzorem do naśladowania 
oraz katalizatorem daleko idących zmian w 
obszarze europejskiej innowacji oraz że 
stanie się uznaną międzynarodowo 
instytucją w dziedzinie innowacji.

sposoby podejścia do dzielenia się 
własnością intelektualną, przedsiębiorczość 
i nowe zintegrowane formy edukacji 
multidyscyplinarnej; innowacyjne modele 
zarządzania i finansowania oparte na 
koncepcji otwartej innowacyjności lub 
zaangażowania władz publicznych. Sprawi 
to, że EIT będzie wzorem do naśladowania 
oraz katalizatorem daleko idących zmian w 
obszarze europejskiej innowacji oraz że 
stanie się uznaną międzynarodowo i  
światowej klasy instytucją w dziedzinie 
innowacji.

Or. en

Poprawka 151
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 6

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

EIT wprowadzi zatem szczególny program 
dla osób fizycznych, aby zagwarantować, 
by znajdujące się poza centrami kolokacji 
talenty – studentów, naukowców, 
nauczycieli i przedsiębiorców na 
wszystkich szczeblach kariery – zostały w 
pełni zaangażowane w tę inicjatywę.
Program taki będzie dawał największym 
talentom spoza WWiI możliwość 
korzystania z środowisk innowacyjnych 
utworzonych w obrębie centrów kolokacji, 
a ponadto będzie im udzielał zachęt do 
pełnego wykorzystania wiedzy i know-how 
nabytych w obszarach znajdujących się 
poza WWiI. Można się spodziewać, że 
Fundacja EIT mogłaby odgrywać 
znaczącą rolę w tej dziedzinie.

EIT wprowadzi zatem szczególny program 
dla osób fizycznych, aby zagwarantować, 
by znajdujące się poza centrami kolokacji 
talenty – studentów, naukowców, 
nauczycieli i przedsiębiorców na 
wszystkich szczeblach kariery – zostały w 
pełni zaangażowane w tę inicjatywę.
Program taki będzie dawał największym 
talentom spoza WWiI możliwość 
korzystania z środowisk innowacyjnych 
utworzonych w obrębie centrów kolokacji, 
a ponadto będzie im udzielał zachęt do 
pełnego wykorzystania wiedzy i know-how 
nabytych w obszarach znajdujących się 
poza WWiI.

Or. fr
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Poprawka 152
Oreste Rossi.

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 6

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

EIT wprowadzi zatem szczególny program 
dla osób fizycznych, aby zagwarantować, 
by znajdujące się poza centrami kolokacji 
talenty – studentów, naukowców, 
nauczycieli i przedsiębiorców na 
wszystkich szczeblach kariery – zostały w 
pełni zaangażowane w tę inicjatywę. 
Program taki będzie dawał największym 
talentom spoza WWiI możliwość 
korzystania z środowisk innowacyjnych 
utworzonych w obrębie centrów kolokacji, 
a ponadto będzie im udzielał zachęt do 
pełnego wykorzystania wiedzy i know-how 
nabytych w obszarach znajdujących się 
poza WWiI. Można się spodziewać, że 
Fundacja EIT mogłaby odgrywać 
znaczącą rolę w tej dziedzinie.

EIT wprowadzi zatem szczególny program 
dla osób fizycznych, aby zagwarantować, 
by znajdujące się poza centrami kolokacji 
talenty – studentów, naukowców, 
nauczycieli i przedsiębiorców na 
wszystkich szczeblach kariery – zostały w 
pełni zaangażowane w tę inicjatywę. 
Program taki będzie dawał największym 
talentom spoza WWiI możliwość 
korzystania z środowisk innowacyjnych 
utworzonych w obrębie centrów kolokacji, 
a ponadto będzie im udzielał zachęt do 
pełnego wykorzystania wiedzy i know-how 
nabytych w obszarach znajdujących się 
poza WWiI.

Or. it

Poprawka 153
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT wprowadzi zatem szczególny program 
dla osób fizycznych, aby zagwarantować, 
by znajdujące się poza centrami kolokacji 
talenty – studentów, naukowców, 
nauczycieli i przedsiębiorców na 
wszystkich szczeblach kariery – zostały w 
pełni zaangażowane w tę inicjatywę. 
Program taki będzie dawał największym 
talentom spoza WWiI możliwość 

EIT wprowadzi zatem system stypendiów 
EIT, aby zagwarantować, by znajdujące się 
poza centrami kolokacji talenty –
studentów, naukowców, nauczycieli i 
przedsiębiorców na wszystkich szczeblach 
kariery – zostały w pełni zaangażowane w 
tę inicjatywę. Program taki będzie dawał 
największym talentom spoza WWiI 
możliwość korzystania z środowisk 
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korzystania z środowisk innowacyjnych 
utworzonych w obrębie centrów kolokacji, 
a ponadto będzie im udzielał zachęt do 
pełnego wykorzystania wiedzy i know-how
nabytych w obszarach znajdujących się 
poza WWiI. Można się spodziewać, że 
Fundacja EIT mogłaby odgrywać znaczącą 
rolę w tej dziedzinie.

innowacyjnych utworzonych w obrębie 
centrów kolokacji, a ponadto będzie im 
udzielał zachęt do pełnego wykorzystania 
wiedzy i know-how nabytych w obszarach 
znajdujących się poza WWiI. Można się 
spodziewać, że Fundacja EIT mogłaby 
odgrywać znaczącą rolę w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 154
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 7

Tekst zaproponowany 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 
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.

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 
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 
unijne programy badawcze, edukacyjne, 
szkoleniowe i młodzieżowe, a w 
szczególności 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.

Or. fr
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Poprawka 155
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – 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 
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.

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 
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”,
działania „Marie Curie” i inne inicjatywy 
dotyczące mobilności w obrębie 
europejskiej przestrzeni badawczej. EIT 
może ponadto wspierać wymianę wiedzy, 
opiekę pedagogiczną i tworzenie sieci 
kontaktów poprzez zachęcanie do 
stworzenia sieci absolwentów EIT.

Or. en

Poprawka 156
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

w zakresie przyciągnięcia talentów spoza 
UE. Tworząc silny znak firmowy i budując 
strategiczne stosunki z kluczowymi 
partnerami z całego świata, EIT może 
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 otwarty dostęp, 
integracyjne innowacje, wymianę wiedzy, 
opiekę pedagogiczną i tworzenie sieci 
kontaktów poprzez zachęcanie do 
stworzenia sieci absolwentów EIT.

Or. en

Poprawka 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – 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 
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 

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 
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 
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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.

powinny w pełni wykorzystać istniejące 
inicjatywy UE w tej dziedzinie, takie jak 
program „Erasmus dla wszystkich” czy 
działania „Marie Skłodowska-Curie”. EIT 
może ponadto wspierać wymianę wiedzy, 
opiekę pedagogiczną i tworzenie sieci 
kontaktów poprzez zachęcanie do 
stworzenia sieci absolwentów EIT.

Or. en

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w 
całym dokumencie).

Poprawka 158
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT i WWiI zachęca się do tworzenia 
synergii edukacyjnych z politykami UE i 
państw członkowskich w celu wspierania 
przyszłej dostępności koniecznego 
kapitału ludzkiego, który ma zasadnicze 
znaczenie dla realizacji europejskich 
celów dotyczących wiodącej pozycji w 
zakresie nauki, technologii i innowacji. W 
tym celu powinno się promować edukację 
w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii i matematyki (STEM) oraz 
organizować szkolenia z 
przedsiębiorczości, staże oraz stypendia 
dla młodych Europejczyków oraz dla 
najlepszych uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów 
uniwersytetów.
Aby osiągać lepsze wyniki EIT, 
działalność prowadzona przez WWiI 
powinna mieć mierzalny wpływ na 
tworzenie zrównoważonych 
innowacyjnych przedsiębiorstw 
rozpoczynających działalność oraz firm 



PE492.619v01-00 86/136 AM\906377PL.doc

PL

typu spin-off, w szczególności przez 
wspieranie tworzenia sieci i 
przedsiębiorczości posiadaczy dyplomów 
EIT i uczestników jego szkoleń.

Or. en

Poprawka 159
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 9 – punkt 1

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 
system stypendiów, w ramach którego 
bardzo utalentowane osoby z całej UE i z 
zagranicy będą miały możliwość 
zaangażowania się – na pewien okres – w 
działalność centrów kolokacji WWiI, co 
przyniesie wzajemne korzyści dla danego 
uczestnika oraz dla WWiI;

Or. en

Poprawka 160
Kent Johansson

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 9 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ścisłej współpracy z WWiI opracowuje 
system na rzecz stowarzyszenia tak 
zwanych powiązanych centrów kolokacji 
w krajach, w których nie ma żadnego 
centrum kolokacji. Będą one w 
szczególności wspierać działalność 
innowacyjną WWiI dzięki ich wysokiemu 
potencjałowi innowacyjnemu oraz 
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dostępowi do pierwszych użytkowników i 
użytkowników końcowych technologii 
powstałych w ramach WWiI, dzięki 
instalacjom demonstracyjnym, ośrodkom 
badań itp.

Or. en

Poprawka 161
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 9 – punkt 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

 stworzy/dostosuje do aktualnych potrzeb 
narzędzie internetowe stanowiące 
platformę wymiany wiedzy i tworzenia 
sieci kontaktów mającą EIT jako swoje 
centrum, dzięki któremu szczególnie 
studenci, wykładowcy i naukowcy 
niezaangażowani w działalność 
istniejących WWiI uzyskają łatwiejszy 
dostęp do informacji o bieżących pracach 
badawczych i wynikach 
przeprowadzonych badań naukowych;

Or. fr

Poprawka 162
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 9 – punkt 2 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 163
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.2 – ustęp 9 – punkt 4

Tekst zaproponowany 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. 
Stworzy w szczególności zbiór
ogólnodostępnych i bezpłatnych
internetowych materiałów szkoleniowych 
pochodzących z prowadzonych przez EIT i 
WWiI działań w zakresie kształcenia i 
szkolenia.

Or. fr

Poprawka 164
Philippe Lamberts.
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.3 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

WWiI będą stanowić idealny obszar 
testowania nowych sposobów podejścia do 
finansowania i zarządzania innowacjami. 
Dzięki eksperymentom i doświadczeniom 
WWiI EIT przedstawi program uproszczeń 
w kluczowych dziedzinach takich jak 
umowy, uproszczona sprawozdawczość, 
płatności i stawki ryczałtowe.

WWiI będą stanowić idealny obszar 
testowania nowych sposobów podejścia do 
finansowania i zarządzania innowacjami. 
Zatem ustanowienie nagród w dziedzinie 
innowacji w połączeniu z systemem 
specjalnych licencji może przyczynić się 
do przyspieszenia badań naukowych w 
dziedzinach związanych z kluczowymi 
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wyzwaniami społecznymi, aby uzyskać w 
niedługim czasie precyzyjne rozwiązania 
naukowe i techniczne. Dzięki 
eksperymentom i doświadczeniom WWiI 
EIT przedstawi program uproszczeń w 
kluczowych dziedzinach takich jak 
umowy, uproszczona sprawozdawczość, 
płatności i stawki ryczałtowe.

Or. fr

Poprawka 165
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI będą stanowić idealny obszar 
testowania nowych sposobów podejścia do 
finansowania i zarządzania innowacjami. 
Dzięki eksperymentom i doświadczeniom 
WWiI EIT przedstawi program uproszczeń 
w kluczowych dziedzinach takich jak 
umowy, uproszczona sprawozdawczość, 
płatności i stawki ryczałtowe.

WWiI będą stanowić idealny obszar 
testowania nowych sposobów podejścia do 
finansowania i zarządzania innowacjami. 
Dzięki eksperymentom i doświadczeniom 
WWiI EIT przedstawi program uproszczeń 
w kluczowych dziedzinach takich jak 
umowy, uproszczona sprawozdawczość, 
płatności i stawki ryczałtowe w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych 
dla WWiI.

Or. en

Poprawka 166
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część II – punkt 2.3 – ustęp 6 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

stworzy – we współpracy z Komisją i 
WWiI – kompleksowy system 
monitorowania: wkładu EIT do programu 
„Horyzont 2020”, wpływu EIT 

stworzy – we współpracy z Komisją i 
WWiI – kompleksowy system 
monitorowania: wkładu EIT do programu 
„Horyzont 2020”, wpływu EIT 
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uzyskiwanego poprzez jego własną 
działalność i działalność WWiI oraz 
wyników WWiI. EIT będzie zdawać 
sprawę ze wszystkich swoich działań 
monitorujących w ramach sprawozdania 
rocznego z działalności

uzyskiwanego poprzez jego własną 
działalność i działalność WWiI oraz 
wyników WWiI. EIT będzie zdawać 
sprawę ze wszystkich swoich działań 
monitorujących w ramach swojego
sprawozdania rocznego z działalności

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 27, PE489.613v01-00)

Poprawka 167
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Model zarządzania EIT udowodnił swoją 
ogólną wartość. Doświadczenia zebrane w 
początkowej fazie wykazują jednak, że 
możliwe jest podjęcie dalszych wysiłków 
w celu poprawy efektywności 
mechanizmów wykonawczych i 
decyzyjnych EIT. Należy wyraźniej 
zdefiniować i usprawnić stosunki między 
Radą Zarządzającą EIT, odpowiedzialną za 
decyzje strategiczne, a centralą EIT, 
odpowiedzialną za realizację. Centrala EIT 
będzie musiała określić krytyczne 
dziedziny, w których EIT powinien 
udzielać WWiI wsparcia, osiągając 
odpowiednią równowagę pomiędzy 
funkcjami związanymi ze wsparciem i z 
monitorowaniem. Rada Zarządzająca 
powinna ponadto w większym stopniu 
zadbać o to, by decyzje strategiczne oparte 
były w należytym stopniu na 
doświadczeniach pochodzących z WWiI i 
szerszej wspólnoty innowacji.

Model zarządzania EIT udowodnił swoją 
ogólną wartość. Doświadczenia zebrane w 
początkowej fazie wykazują jednak, że 
możliwe jest podjęcie dalszych wysiłków 
w celu poprawy efektywności 
mechanizmów wykonawczych i 
decyzyjnych EIT. Należy wyraźniej 
zdefiniować i usprawnić stosunki między 
Radą Zarządzającą EIT, odpowiedzialną za 
decyzje strategiczne, a centralą EIT, 
odpowiedzialną za realizację. Centrala EIT 
będzie musiała określić krytyczne 
dziedziny, w których EIT powinien 
udzielać WWiI wsparcia, osiągając 
odpowiednią równowagę pomiędzy 
funkcjami związanymi ze wsparciem i z 
monitorowaniem. Rada Zarządzająca 
powinna ponadto w większym stopniu 
zadbać o to, by decyzje strategiczne oparte 
były w należytym stopniu na 
doświadczeniach pochodzących z WWiI i 
szerszej wspólnoty innowacji.
Strategicznym celem EIT jest stanie się 
czymś więcej niż suma jego 
poszczególnych elementów, zatem EIT 
powinien dopilnować koordynacji i 
współpracy pomiędzy WWiI, aby 
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zagwarantować synergię i stworzenie 
wartości dodanej ze strony WWiI i 
licznych partnerów w ramach ekosystemu 
EIT.

Or. en

Poprawka 168
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część III – 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 
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 

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. W Radzie powinna zostać 
zachowana właściwa równowaga między 
przedstawicielami zainteresowanych stron 
w obszarach innowacji, biznesu, rządu i 
nauki. 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 
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 
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innymi obszarami polityki i instrumentami 
Unii oraz zapewnienie tej 
komplementarności. Wszystkie te zmiany 
zostały uwzględnione w zmienionym 
rozporządzeniu EIT dołączonym do SPI.

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.

Or. en

Poprawka 169
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część III – punkt 3.1 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Decyzje Rady Zarządzającej EIT są 
wdrażane przez centralę EIT pod 
kierownictwem dyrektora, który ponosi 
odpowiedzialność za działania EIT. W ten 
sposób centrala odzwierciedla 
zorientowany na wyniki charakter EIT i 
WWiI i jest siłą napędową w procesie 
uproszczania procedur. Centrala EIT 
rozwija jednocześnie zdolność do 
systematycznego przyswajania 
doświadczeń WWiI i udostępniania 
wynikłych z tego ustaleń z korzyścią dla 
szerszej wspólnoty innowacji. Z upływem 
czasu centrala EIT zacznie dysponować 
bogatym zbiorem dobrych praktyk i stanie 
się dla decydentów prawdziwym partnerem 
wiedzy.

Decyzje Rady Zarządzającej EIT są 
wdrażane przez centralę EIT pod 
kierownictwem dyrektora, który ponosi 
odpowiedzialność za działania EIT przed 
Komisją Europejską, Parlamentem 
Europejskim i Radą. W ten sposób 
centrala odzwierciedla zorientowany na 
wyniki charakter EIT i WWiI i jest siłą 
napędową w procesie uproszczania 
procedur. Centrala EIT rozwija 
jednocześnie zdolność do systematycznego 
przyswajania doświadczeń WWiI i 
udostępniania wynikłych z tego ustaleń z 
korzyścią dla szerszej wspólnoty 
innowacji. Z upływem czasu centrala EIT 
zacznie dysponować bogatym zbiorem 
dobrych praktyk i stanie się dla 
decydentów prawdziwym partnerem 
wiedzy.

Or. fr

Poprawka 170
Philippe Lamberts.
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część III – punkt 3.2 – ustęp 2

Tekst zaproponowany 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 
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.

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 
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, 
zapewnienia przejrzystości i udostępniania 
informacji między WWiI, a także 
rozwijania między nimi metod
wzajemnego uczenia się, ułatwiania 
kontaktów z instytucjami UE i innymi 
kluczowymi organizacjami, takimi jak 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju (OECD). Może ona również 
zajmować się szczególnymi kwestiami 
przekrojowymi, takimi jak doradztwo w 
kwestii prawa własności intelektualnej, 
prawa konkurencji, otwartych badań, 
współpracy badawczej, transferu
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 
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zająć się można tymi zadaniami. 
Zasadnicze znaczenie dla EIT i WWiI 
będzie w tym zakresie miało stworzenie 
realnych mechanizmów systematycznej 
współpracy nad zagadnieniami 
przekrojowymi.

Or. fr

Poprawka 171
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część III – 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 
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 

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 i wyzwań ma charakter 
przekrojowy i to właśnie w ich przypadku 
EIT może wnieść konkretną wartość 
dodaną. Tego rodzaju 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 wzajemnego wsparcia między 
centrami kolokacji i 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, 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 172
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część III – punkt 3.3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

EIT przeprowadzi również kampanię 
komunikacyjną skierowaną do 
uniwersytetów, społeczności lokalnych i 
parlamentów krajowych, umożliwiając w 
ten sposób jak najlepsze informowanie 
podmiotów łańcucha innowacji we 
wzajemnym interesie wszystkich stron. We 
wspomnianej kampanii komunikacyjnej 
wyeksponowana zostanie działalność Unii 
Europejskiej, zilustrowana działaniami 
EIT.

Or. fr

Poprawka 173
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.1 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT opracował oryginalny model 
finansowania, który opiera się na 
wspólnych mocnych stronach i zasobach 
posiadanych przez istniejące doskonałe 
organizacje; finansowanie EIT działa jako 
katalizator, który wywołuje efekt dźwigni 
w stosunku do dodatkowych środków 
finansowych pochodzących od szerokiego 
grona partnerów publicznych i prywatnych 
i który stanowi punkt akumulacji tych 
środków. Na tej podstawie z EIT pochodzi 
średnio maksymalnie 25 % całkowitego 
finansowania WWiI, natomiast pozostałe 
minimum 75 % powinno pochodzić ze 
źródeł spoza EIT. Oprócz dochodów i 
zasobów własnych partnerów WWiI 
obejmuje to także finansowanie publiczne 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
unijnym, w szczególności obecne i 
przyszłe fundusze strukturalne oraz 
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji. W tym ostatnim 
przypadku WWiI (lub niektórzy z ich 
partnerów) składają wnioski o 
finansowanie zgodnie z obowiązującymi 
zasadami programów i na równi z innymi 
wnioskodawcami. Wkład ze strony 
partnerów WWiI nie jest klasycznym 
wymogiem „współfinansowania” dotacji, 
lecz warunkiem wstępnym minimalnego 
poziomu zaangażowania istniejących 
organizacji oraz ich finansowego 
zaangażowania w WWiI. Takie oddolne 
podejście gwarantuje znaczne 
zaangażowanie ze strony partnerów WWiI, 
zachęca do inwestycji, a także stymuluje 
zmiany strukturalne i organizacyjne wśród 
partnerów WWiI i poza ich gronem. 
Doświadczenia pierwszych WWiI 
pokazują, że sektor przemysłu jest 
finansowo zaangażowany w realizację 
planów operacyjnych WWiI oraz że udział 
partnerów przemysłowych w budżecie 
WWiI wynosi od 20 % do 30 % 
całkowitego rocznego budżetu WWiI. 

EIT opracował oryginalny model 
finansowania, który opiera się na 
wspólnych mocnych stronach i zasobach 
posiadanych przez istniejące doskonałe 
organizacje; finansowanie EIT działa jako 
katalizator, który wywołuje efekt dźwigni 
w stosunku do dodatkowych środków 
finansowych pochodzących od szerokiego 
grona partnerów publicznych i prywatnych 
i który stanowi punkt akumulacji tych 
środków. Na tej podstawie z EIT pochodzi 
średnio maksymalnie 25 % całkowitego 
finansowania WWiI, natomiast pozostałe 
minimum 75 % powinno pochodzić ze 
źródeł spoza EIT. Oprócz dochodów i 
zasobów własnych partnerów WWiI 
obejmuje to także finansowanie publiczne 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
unijnym, w szczególności obecne i 
przyszłe fundusze strukturalne oraz 
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji. W tym ostatnim 
przypadku WWiI (lub niektórzy z ich 
partnerów) składają wnioski o 
finansowanie zgodnie z obowiązującymi 
zasadami programów i na równi z innymi 
wnioskodawcami. Wkład ze strony 
partnerów WWiI nie jest klasycznym 
wymogiem „współfinansowania” dotacji, 
lecz warunkiem wstępnym minimalnego 
poziomu zaangażowania istniejących 
organizacji oraz ich finansowego 
zaangażowania w WWiI. Takie oddolne 
podejście gwarantuje znaczne 
zaangażowanie ze strony partnerów WWiI, 
zachęca do inwestycji, a także stymuluje 
zmiany strukturalne i organizacyjne wśród 
partnerów WWiI i poza ich gronem. Nie 
należy jednak wykluczać podejścia 
odgórnego, w szczególności w przypadku 
inicjatyw badawczych opierających się już 
na takim podejściu. Doświadczenia 
pierwszych WWiI pokazują, że sektor 
przemysłu jest finansowo zaangażowany w 
realizację planów operacyjnych WWiI oraz 
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WWiI udało się ponadto uzyskać 
dodatkowe środki pochodzące ze źródeł 
finansowania na poziomie krajowym, 
których inaczej by nie uzyskano (jako 
przykład podać można decyzję rządu 
niemieckiego o powierzeniu ICT Labs 
zarządzania inicjatywą edukacyjną 
„Software Campus” dysponującą budżetem 
w wysokości 50 mln EUR na okres 5 lat, 
którego środki pochodzą zarówno ze źródeł 
publicznych, jak i prywatnych).

że udział partnerów przemysłowych w 
budżecie WWiI wynosi od 20 % do 30 % 
całkowitego rocznego budżetu WWiI. 
WWiI udało się ponadto uzyskać 
dodatkowe środki pochodzące ze źródeł 
finansowania na poziomie krajowym, 
których inaczej by nie uzyskano (jako 
przykład podać można decyzję rządu 
niemieckiego o powierzeniu ICT Labs 
zarządzania inicjatywą edukacyjną 
„Software Campus” dysponującą budżetem 
w wysokości 50 mln EUR na okres 5 lat, 
którego środki pochodzą zarówno ze źródeł 
publicznych, jak i prywatnych).

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy wykluczać podejścia odgórnego w przypadku inicjatyw badawczych mających 
wspólny cel rozwoju metod testowania XXI wieku bez wykorzystania zwierząt, a w 
szczególności inicjatyw badawczych, które opierają się już na takim podejściu.

Poprawka 174
Romana Jordan

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT opracował oryginalny model 
finansowania, który opiera się na 
wspólnych mocnych stronach i zasobach 
posiadanych przez istniejące doskonałe 
organizacje; finansowanie EIT działa jako 
katalizator, który wywołuje efekt dźwigni 
w stosunku do dodatkowych środków 
finansowych pochodzących od szerokiego 
grona partnerów publicznych i prywatnych 
i który stanowi punkt akumulacji tych 
środków. Na tej podstawie z EIT pochodzi 
średnio maksymalnie 25 % całkowitego 
finansowania WWiI, natomiast pozostałe 
minimum 75 % powinno pochodzić ze 
źródeł spoza EIT. Oprócz dochodów i 

EIT opracował oryginalny model 
finansowania, który opiera się na 
wspólnych mocnych stronach i zasobach 
posiadanych przez istniejące doskonałe 
organizacje; finansowanie EIT działa jako 
katalizator, który wywołuje efekt dźwigni 
w stosunku do dodatkowych środków 
finansowych pochodzących od szerokiego 
grona partnerów publicznych i prywatnych 
i który stanowi punkt akumulacji tych 
środków. Na tej podstawie z EIT pochodzi 
średnio maksymalnie 25 % całkowitego 
finansowania WWiI, natomiast pozostałe 
minimum 75 % powinno pochodzić ze 
źródeł spoza EIT. Oprócz dochodów i 
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zasobów własnych partnerów WWiI 
obejmuje to także finansowanie publiczne 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
unijnym, w szczególności obecne i 
przyszłe fundusze strukturalne oraz 
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji. W tym ostatnim 
przypadku WWiI (lub niektórzy z ich 
partnerów) składają wnioski o 
finansowanie zgodnie z obowiązującymi 
zasadami programów i na równi z innymi 
wnioskodawcami. Wkład ze strony 
partnerów WWiI nie jest klasycznym 
wymogiem „współfinansowania” dotacji, 
lecz warunkiem wstępnym minimalnego 
poziomu zaangażowania istniejących 
organizacji oraz ich finansowego 
zaangażowania w WWiI. Takie oddolne 
podejście gwarantuje znaczne 
zaangażowanie ze strony partnerów WWiI, 
zachęca do inwestycji, a także stymuluje 
zmiany strukturalne i organizacyjne wśród 
partnerów WWiI i poza ich gronem. 
Doświadczenia pierwszych WWiI 
pokazują, że sektor przemysłu jest 
finansowo zaangażowany w realizację 
planów operacyjnych WWiI oraz że udział 
partnerów przemysłowych w budżecie 
WWiI wynosi od 20 % do 30 % 
całkowitego rocznego budżetu WWiI. 
WWiI udało się ponadto uzyskać 
dodatkowe środki pochodzące ze źródeł 
finansowania na poziomie krajowym, 
których inaczej by nie uzyskano (jako 
przykład podać można decyzję rządu 
niemieckiego o powierzeniu ICT Labs 
zarządzania inicjatywą edukacyjną 
„Software Campus” dysponującą budżetem 
w wysokości 50 mln EUR na okres 5 lat, 
którego środki pochodzą zarówno ze źródeł 
publicznych, jak i prywatnych).

zasobów własnych partnerów WWiI 
obejmuje to także finansowanie publiczne 
na szczeblu krajowym, regionalnym i 
unijnym, w szczególności obecne i 
przyszłe fundusze strukturalne oraz 
program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji. W tym ostatnim 
przypadku WWiI (lub niektórzy z ich 
partnerów) składają wnioski o 
finansowanie zgodnie z obowiązującymi 
zasadami programów i na równi z innymi 
wnioskodawcami. Wkład ze strony 
partnerów WWiI nie jest klasycznym 
wymogiem „współfinansowania” dotacji, 
lecz warunkiem wstępnym minimalnego 
poziomu zaangażowania istniejących 
organizacji oraz ich finansowego 
zaangażowania w WWiI. Takie oddolne 
podejście gwarantuje znaczne 
zaangażowanie ze strony partnerów WWiI, 
zachęca do inwestycji, a także stymuluje 
zmiany strukturalne i organizacyjne wśród 
partnerów WWiI i poza ich gronem. Nie 
należy jednak wykluczać podejścia 
odgórnego, w szczególności w przypadku 
inicjatyw badawczych opierających się już 
na takim podejściu. Doświadczenia 
pierwszych WWiI pokazują, że sektor 
przemysłu jest finansowo zaangażowany w 
realizację planów operacyjnych WWiI oraz 
że udział partnerów przemysłowych w 
budżecie WWiI wynosi od 20 % do 30 % 
całkowitego rocznego budżetu WWiI. 
WWiI udało się ponadto uzyskać 
dodatkowe środki pochodzące ze źródeł 
finansowania na poziomie krajowym, 
których inaczej by nie uzyskano (jako 
przykład podać można decyzję rządu 
niemieckiego o powierzeniu ICT Labs 
zarządzania inicjatywą edukacyjną 
„Software Campus” dysponującą budżetem 
w wysokości 50 mln EUR na okres 5 lat, 
którego środki pochodzą zarówno ze źródeł 
publicznych, jak i prywatnych).

Or. sl
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Poprawka 175
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed osiągnięciem normalnego poziomu 
aktywności WWiI przechodzą różne fazy 
rozwoju, w których ich łączne budżety są 
różnie skomponowane. Na samym 
początku zdolność absorpcyjna WWiI jest 
stosunkowo ograniczona, ale rozwija się 
znacząco w następnych latach.

Przed osiągnięciem normalnego poziomu 
aktywności WWiI przechodzą różne fazy 
rozwoju, w których ich łączne budżety są 
różnie skomponowane. Na samym 
początku zdolność absorpcyjna WWiI jest 
stosunkowo ograniczona, ale rozwija się 
znacząco w następnych latach. Jednak 
sektory biznesu mogą bardzo się od siebie 
różnić i wymagać różnego podejścia. 
Niektóre WWiI osiągają bardzo duży 
rozmiar i mają duże potrzeby finansowe, a 
inne, w dalszym ciągu niewielkie, 
potrzebują skromniejszego finansowania. 
EIT powinien zatem zastosować 
indywidualne podejście do WWiI i ich 
specyficznych potrzeb finansowych.

Or. en

Poprawka 176
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po początkowej fazie tworzenia trwającej 
dwa lata budżety WWiI rosną gwałtownie 
i są w stanie w stosunkowo krótkim czasie 
zmobilizować znaczną ilość nowych 
środków pochodzących od istniejących i 
nowych partnerów. Celem osiągnięcia 
wystarczającej masy krytycznej oraz 
wpływu na poziomie europejskim roczne 
budżety WWiI będą na normalnym 
poziomie aktywności wahały się w 
granicach od 250 do 450 mln EUR, w 

skreślony
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zależności od strategii, potencjału 
partnerstwa i potencjału rynkowego 
każdej z poszczególnych WWiI.

Or. en

Poprawka 177
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Choć WWiI nie będą w pełni finansowo 
niezależne od EIT, będą one zachęcane do 
tego, by stać się w perspektywie 
średnioterminowej samowystarczalne, tj. 
do zmniejszenia swej zależności od 
finansowania z EIT oraz do dalszej 
konsolidacji i dalszego rozwoju. EIT 
będzie kontynuował finansowanie 
niektórych działań WWiI oferujących 
wartość dodaną; będzie to miało miejsce w 
obszarach, gdzie inwestycje EIT przynoszą 
znaczny zwrot, takich jak edukacja, 
tworzenie przedsiębiorstw, kolokacje, 
działania zewnętrzne oraz 
upowszechnianie.

skreślony

Or. en

Poprawka 178
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2014–
2020 wynoszą 3,1 mld EUR i składają się z 
trzech głównych elementów: niezbędne 
wydatki na konsolidację istniejących trzech 

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2014–
2020 wynoszą 3,1 mld EUR i składają się z 
trzech głównych elementów: niezbędne 
wydatki na konsolidację istniejących trzech 
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WWiI, na stopniowy rozwój w kierunku 
nowych WWiI w 2014 r. i w 2018 r. oraz 
wydatki na rozpowszechnianie, działania 
zewnętrzne i administrację.

WWiI, na stopniowy rozwój w kierunku 
nowych WWiI, wydatki na 
rozpowszechnianie, działania zewnętrzne i 
administrację.

Or. en

Poprawka 179
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2014–
2020 wynoszą 3,1 mld EUR i składają się z 
trzech głównych elementów: niezbędne 
wydatki na konsolidację istniejących trzech 
WWiI, na stopniowy rozwój w kierunku 
nowych WWiI w 2014 r. i w 2018 r. oraz 
wydatki na rozpowszechnianie, działania 
zewnętrzne i administrację.

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2014–
2020 wynoszą 1 mld EUR i składają się z 
trzech głównych elementów: niezbędne 
wydatki na konsolidację istniejących trzech 
WWiI, na stopniowy rozwój w kierunku 
nowych WWiI w 2014 r. i w 2018 r. oraz 
wydatki na rozpowszechnianie, działania 
zewnętrzne i administrację.

Or. en

Poprawka 180
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Około 1,69 mld euro (53,15 % 
całkowitego budżetu EIT) ma być 
wykorzystane na finansowanie WWiI 
wyznaczonych w 2009 r. i operujących już 
na normalnym poziomie aktywności; 
Kwotę 1,01 mld EUR (31,81 %) 
przewidziano na drugą falę WWiI (na fazę 
rozruchu i fazę rozwoju), a 259,75 mln 
EUR (8,16 %) na WWiI utworzone w 
ramach trzeciej fali.

Około 53,15 % całkowitego budżetu EIT 
ma być wykorzystane na finansowanie 
WWiI wyznaczonych w 2009 r. i 
operujących już na normalnym poziomie 
aktywności; 39,97% przewidziano na 
stworzenie nowych WWiI.
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Or. en

Poprawka 181
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Około 1,69 mld euro (53,15 % całkowitego 
budżetu EIT) ma być wykorzystane na 
finansowanie WWiI wyznaczonych w 
2009 r. i operujących już na normalnym 
poziomie aktywności; Kwotę 1,01 mld 
EUR (31,81 %) przewidziano na drugą falę 
WWiI (na fazę rozruchu i fazę rozwoju), a 
259,75 mln EUR (8,16 %) na WWiI 
utworzone w ramach trzeciej fali.

1,69 mld euro (53,15 % całkowitego 
budżetu EIT) ma być wykorzystane na 
finansowanie WWiI wyznaczonych w 
2009 r. i operujących już na normalnym 
poziomie aktywności; Kwotę 1,01 mld 
EUR (31,81 %) przewidziano na drugą falę 
WWiI (na fazę rozruchu i fazę rozwoju), a 
259,75 mln EUR (8,16 %) na WWiI 
utworzone w ramach trzeciej fali.

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 30, PE489.613v01-00)

Poprawka 182
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z powyższych powodów przewidywany
budżet EIT dla WWiI wynosi na lata 2014–
2020 2,9 mld EUR (93,13 % całkowitego 
budżetu EIT w okresie 2014–2020). W 
wyniku silnego efektu dźwigni finansowej 
wywołanego przez EIT oczekuje się, że 
WWiI zmobilizują kolejne 8,890 mld EUR 
z innych źródeł publicznych i prywatnych.

Przewidywany budżet EIT dla WWiI 
wynosi na lata 2014–2020 2,9 mld EUR 
(93,13 % całkowitego budżetu EIT w 
okresie 2014–2020). W wyniku silnego 
efektu dźwigni finansowej wywołanego 
przez EIT oczekuje się, że WWiI 
zmobilizują kolejne 8,890 mld EUR z 
innych źródeł publicznych i prywatnych.

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 31, PE489.613v01-00)
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Poprawka 183
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również uczestniczyć w 
szeregu działań zewnętrznych i w zakresie 
rozpowszechniania, takich jak program 
„Członkowie EIT”, który w znacznym 
stopniu zwiększy wpływ jego działań w 
całej Europie. Ponadto szereg 
przekrojowych usług pomocniczych i usług 
monitorowania wniesie wartość dodaną do 
działań WWiI i przyniesie wzrost ich 
wydajności. Prowadząc i rozwijając te 
działania, EIT będzie musiał postępować 
zgodnie ze strategią, której celem jest 
wysoki współczynnik wydajności, tj. 
wywołanie maksymalnego skutku przy 
zastosowaniu prostych mechanizmów. Do 
realizacji tych działań potrzeba około
141,76 mln EUR (4,4 % budżetu EIT).

EIT będzie również uczestniczyć w 
szeregu działań zewnętrznych i w zakresie 
rozpowszechniania, takich jak program 
„Członkowie EIT”, który w znacznym 
stopniu zwiększy wpływ jego działań w
całej Europie. Ponadto szereg 
przekrojowych usług pomocniczych i usług 
monitorowania wniesie wartość dodaną do 
działań WWiI i przyniesie wzrost ich 
wydajności. Prowadząc i rozwijając te 
działania, EIT będzie musiał postępować 
zgodnie ze strategią, której celem jest 
wysoki współczynnik wydajności, tj. 
wywołanie maksymalnego skutku przy 
zastosowaniu prostych mechanizmów. Do 
realizacji tych działań potrzeba 141,76 mln 
EUR (4,4 % budżetu EIT).

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 32, PE489.613v01-00)

Uzasadnienie

Budżet na podstawową działalność EIT byłby niewystarczający, jeżeli zbyt duża część budżetu 
EIT miałaby być przyznana na wydatki na rozpowszechnianie, działania zewnętrzne i 
administrację.

Poprawka 184
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część IV – punkt 4.2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli EIT ma stać się prekursorem nowych EIT ma stać się prekursorem nowych 
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modeli otwartej innowacyjności i 
uproszczenia, powinien zastosować 
odpowiednie podejście do administracji. 
Centrala EIT musi być małą i efektywną 
organizacją, w której stosuje się podejście 
strategiczne w celu korzystania z wiedzy 
specjalistycznej, gdy jest to konieczne, ale 
bez stwarzania zbyt rozbudowanych i 
stałych struktur. Wydatki administracyjne, 
obejmujące niezbędne koszty personelu i 
koszty administracyjne, operacyjne oraz te 
związane z infrastrukturą, nie będą w 
perspektywie długoterminowej przekraczać 
2,4 % budżetu EIT. Część wydatków 
administracyjnych jest pokrywana przez 
Węgry – państwo, w którym mieści 
centrala EIT – drogą nieodpłatnego 
udostępnienia pomieszczeń biurowych do 
końca 2030 r., jak również przez roczny 
wkład w koszty personelu w wysokości 1,5 
mln EUR do końca 2015 r. W związku z 
powyższym wydatki administracyjne 
wyniosą około 77 mln EUR w latach 2014-
2020.

modeli otwartej innowacyjności i 
uproszczenia. Powinno to zostać 
odzwierciedlone w odpowiednim podejściu
do administracji. Centrala EIT musi być 
małą i efektywną organizacją, w której 
stosuje się podejście strategiczne w celu 
korzystania z wiedzy specjalistycznej, gdy 
jest to konieczne, ale bez stwarzania zbyt 
rozbudowanych i stałych struktur. Wydatki 
administracyjne, obejmujące niezbędne 
koszty personelu i koszty administracyjne, 
operacyjne oraz te związane z 
infrastrukturą, nie będą w perspektywie 
długoterminowej przekraczać 2,4 % 
budżetu EIT. Część wydatków 
administracyjnych jest pokrywana przez 
Węgry – państwo, w którym mieści 
centrala EIT – drogą nieodpłatnego 
udostępnienia pomieszczeń biurowych do 
końca 2030 r., jak również przez roczny 
wkład w koszty personelu w wysokości 1,5 
mln EUR do końca 2015 r. W związku z 
powyższym wydatki administracyjne 
wyniosą około 77 mln EUR w latach 2014-
2020.

Or. en

(w powiązaniu z poprawką 33, PE489.613v01-00)

Uzasadnienie

Porozumienie między EIT a węgierskim rządem zostało podpisane w 2010 r.; nr REF: 
2010/CLXVI. Dzięki temu porozumieniu część wydatków administracyjnych jest pokrywana 
przez Węgry – państwo, w którym mieści centrala EIT – drogą nieodpłatnego udostępnienia 
pomieszczeń biurowych do końca 2030 r., jak również przez roczny wkład w koszty personelu 
w wysokości 1,5 mln EUR do końca 2015 r.

Poprawka 185
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

arkusz informacyjny usunięty

Or. en

Poprawka 186
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 1 – tytuł

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Produkcja oferująca wartość dodaną Przemysł

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowane jest objęcie tą wspólnotą wiedzy i innowacji całego przemysłu bez 
ograniczania się do produkcji oferującej wartość dodaną. Oczywiste jest, że przemysł ma 
wartość dodaną i że jego dużą część stanowi produkcja.

Poprawka 187
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 1 – część 2 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Dzięki WWiI w dziedzinie produkcji 
oferującej wartość dodaną można będzie 
zrealizować priorytety programu 
„Horyzont 2020” w zakresie 
zaawansowanej produkcji i przetwarzania 
oraz jego szczegółowy cel polegający na 
przeobrażeniu dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone, 
niskoemisyjne i ponadsektorowe, tak by 

Dzięki WWiI w dziedzinie przemysłu
można będzie zrealizować priorytety 
programu „Horyzont 2020” w zakresie 
zaawansowanej produkcji i przetwarzania 
oraz jego szczegółowy cel polegający na 
przeobrażeniu dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone, 
niskoemisyjne i ponadsektorowe, tak by 
stwarzać innowacyjne produkty, procesy i 
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stwarzać innowacyjne produkty, procesy i 
usługi.

usługi.

Or. fr

Poprawka 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 1 – część 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzięki WWiI w dziedzinie produkcji 
oferującej wartość dodaną można będzie 
zrealizować priorytety programu 
„Horyzont 2020” w zakresie 
zaawansowanej produkcji i przetwarzania 
oraz jego szczegółowy cel polegający na 
przeobrażeniu dzisiejszych przemysłowych 
form produkcji w technologie produkcyjne 
i przetwórcze bardziej intensywnie 
wykorzystujące wiedzę, zrównoważone, 
niskoemisyjne i ponadsektorowe, tak by 
stwarzać innowacyjne produkty, procesy i 
usługi.

Nie dotyczy wersji polskiej

Or. en

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w 
całym dokumencie).

Uzasadnienie

Koncepcja niskiej emisyjności (low-emission) odnosi się do redukcji wszystkich 
zanieczyszczeń powietrza pochodzących z różnych sektorów, nie tylko dwutlenku węgla i 
metanu. Zatem zmiana sformułowania z „low-carbon” na „low-emission” jest w pełni 
uzasadniona, ponieważ jest to zgodne z celem proponowanych działań. 
Badania powinny się koncentrować na sposobach wyeliminowania wszystkich gazów 
cieplarnianych i innych substancji zanieczyszczających.

Poprawka 189
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 1 – część 2 – ustęp 2 – punkt -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Eko-projekt

Or. en

Poprawka 190
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 1 – część 2 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

WWiI w dziedzinie produkcji oferującej 
wartość dodaną mogłaby również 
odgrywać bardzo istotną rolę oraz 
wywierać znaczący wpływ na szczeblu 
regionalnym. Głównymi zadaniami takiej 
WWiI na szczeblu regionalnym byłoby 
wspieranie tworzenia wzajemnie 
połączonych klastrów regionalnych 
umożliwiających lokalne transfery i 
współpracę, rozwijanie kompetencji 
niezbędnych dla stosowania 
zaawansowanych technologii 
produkcyjnych oraz dążenie do 
doskonałości w technologiach 
produkcyjnych. W związku z tym 
szczególną uwagę można by poświęcić 
zarówno tym regionom, które w większym 
stopniu są dotknięte spadkiem zdolności 
produkcyjnych, jak również MŚP.

WWiI w dziedzinie przemysłu mogłaby 
również odgrywać bardzo istotną rolę oraz 
wywierać znaczący wpływ na szczeblu 
regionalnym. Głównymi zadaniami takiej 
WWiI na szczeblu regionalnym byłoby 
wspieranie tworzenia wzajemnie 
połączonych klastrów regionalnych 
umożliwiających lokalne transfery i 
współpracę, rozwijanie kompetencji 
niezbędnych dla stosowania 
zaawansowanych technologii 
produkcyjnych oraz dążenie do 
doskonałości w technologiach 
produkcyjnych. W związku z tym 
szczególną uwagę można by poświęcić 
zarówno tym regionom, które w większym 
stopniu są dotknięte spadkiem zdolności 
produkcyjnych, jak również MŚP.

Or. fr

Poprawka 191
Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 2 – część 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

UE jest w pełni zaangażowana w tej 
dziedzinie. WWiI przyczyniłaby się do 
podjęcia wyzwania społecznego 
„Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo i gospodarka 
ekologiczna” określonego w programie 
„Horyzont 2020”. Współpracowałaby w 
szczególności z proponowanym 
europejskim partnerstwem innowacyjnym 
na rzecz wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa. Podczas gdy w ramach 
partnerstwa położy się nacisk na łączenie 
nowatorskich badań naukowych i 
praktycznych innowacji, WWiI 
stworzyłaby komplementarność dzięki 
edukowaniu kluczowych podmiotów, 
takich jak przedsiębiorcy i konsumenci. 
Niezbędna jest również koordynacja z 
inicjatywą w zakresie wspólnego 
planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo 
żywnościowe i zmiana klimatu”, która 
połączy krajowe badania naukowe w celu 
włączenia kwestii dostosowania do zmiany 
klimatu, przeciwdziałania jej i 
bezpieczeństwa żywnościowego do 
sektorów rolnictwa, gospodarki leśnej i 
użytkowania gruntów. W ramach 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego propagować się będzie 
zrównoważoność ekologiczną i społeczną 
rybołówstwa i akwakultury, uwidaczniając 
przez to potrzebę rozwoju technicznego, 
któremu towarzyszą nowe umiejętności w 
zakresie przedsiębiorczości, zgodnie ze 
zmianami w zachowaniu konsumentów, co 
daje możliwości synergii. Możliwa będzie 
również koordynacja z niedawno 
uruchomioną inicjatywą w zakresie 
wspólnego planowania „Zdrowe jedzenie 
dla zdrowego stylu życia” i „Łączenie 
badań nad klimatem w Europie” i z 
europejskimi platformami 

UE jest w pełni zaangażowana w tej 
dziedzinie. WWiI przyczyniłaby się do 
podjęcia wyzwania społecznego 
„Bezpieczeństwo żywnościowe, 
zrównoważone rolnictwo, wydajne morza i 
oceany oraz gospodarka ekologiczna” 
określonego w programie „Horyzont 
2020”. Współpracowałaby w szczególności 
z proponowanym europejskim 
partnerstwem innowacyjnym na rzecz 
wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. 
Podczas gdy w ramach partnerstwa położy 
się nacisk na łączenie nowatorskich badań 
naukowych i praktycznych innowacji, 
WWiI stworzyłaby komplementarność 
dzięki edukowaniu kluczowych 
podmiotów, takich jak przedsiębiorcy i
konsumenci. Niezbędna jest również 
koordynacja z inicjatywą w zakresie 
wspólnego planowania „Rolnictwo, 
bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana 
klimatu”, która połączy krajowe badania 
naukowe w celu włączenia kwestii 
dostosowania do zmiany klimatu, 
przeciwdziałania jej i bezpieczeństwa 
żywnościowego do sektorów rolnictwa, 
gospodarki leśnej i użytkowania gruntów. 
W ramach Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego propagować się 
będzie zrównoważoność ekologiczną i 
społeczną rybołówstwa i akwakultury, 
uwidaczniając przez to potrzebę rozwoju 
technicznego, któremu towarzyszą nowe 
umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości, zgodnie ze zmianami w 
zachowaniu konsumentów, co daje 
możliwości synergii. Możliwa będzie 
również koordynacja z niedawno 
uruchomioną inicjatywą w zakresie 
wspólnego planowania „Zdrowe jedzenie 
dla zdrowego stylu życia” i „Łączenie 
badań nad klimatem w Europie” i z 
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technologicznymi w powiązanych 
dziedzinach (w szczególności z platformą 
„Food for Life”) lub licznymi projektami 
wchodzącym w zakres 7PR. Omawiana 
WWiI działałaby także w połączeniu z 
projektami powielania rynkowego 
ekoinnowacji wchodzącymi w zakres 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, w których żywność i napoje są 
jednym z obszarów priorytetowych. Tego 
typu działalność będzie kontynuowana w 
ramach programu „Horyzont 2020”, 
mianowicie w kontekście wyzwania 
społecznego „Działania w dziedzinie 
klimatu, efektywna gospodarka 
surowcami”.

europejskimi platformami 
technologicznymi w powiązanych 
dziedzinach (w szczególności z platformą 
„Food for Life”) lub licznymi projektami 
wchodzącym w zakres 7PR. Omawiana 
WWiI działałaby także w połączeniu z 
projektami powielania rynkowego 
ekoinnowacji wchodzącymi w zakres 
programu na rzecz konkurencyjności i 
innowacji, w których żywność i napoje są 
jednym z obszarów priorytetowych. Tego 
typu działalność będzie kontynuowana w 
ramach programu „Horyzont 2020”, 
mianowicie w kontekście wyzwania 
społecznego „Działania w dziedzinie 
klimatu, efektywna gospodarka 
surowcami”.

Or. en

Poprawka 192
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arkusz informacyjny usunięty

Or. en

Poprawka 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 3 – część 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odpowiedź na wyżej naszkicowane 
wyzwania została przedstawiona w 
programie „Horyzont 2020” i polega na 

Odpowiedź na wyżej naszkicowane 
wyzwania została przedstawiona w 
programie „Horyzont 2020” i polega na 
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zapewnieniu lepszego zdrowia, jakości 
życia i ogólnego dobrostanu wszystkim 
obywatelom przez wspieranie badań 
naukowych i innowacji. Działania te będą 
skupiać się na utrzymaniu dobrego stanu 
zdrowia i jego promocji przez całe życie, 
zapobieganiu chorobom, poprawie naszych 
możliwości wyleczenia chorych i 
niepełnosprawnych, prowadzenia 
odpowiednich terapii chorób i 
niepełnosprawności oraz radzenia sobie z 
tymi stanami, wspieraniu aktywnego 
starzenia się i na staraniach na rzecz 
zrównoważonego i wydajnego sektora 
opieki.

zapewnieniu lepszego zdrowia, jakości 
życia i ogólnego dobrostanu wszystkim 
obywatelom przez wspieranie badań 
naukowych i innowacji. Działania te będą 
skupiać się na utrzymaniu dobrego stanu 
zdrowia i jego promocji przez całe życie, 
zapobieganiu chorobom, poprawie naszych 
możliwości wyleczenia chorych i 
niepełnosprawnych, prowadzenia 
odpowiednich terapii chorób i 
niepełnosprawności oraz radzenia sobie z 
tymi stanami, wspieraniu aktywnego 
starzenia się i na staraniach na rzecz 
zrównoważonego i wydajnego sektora 
opieki. Dodatkowo powinno się poświęcić 
szczególną uwagę usługom lokalnym oraz 
dostosowaniu miast i ich infrastruktury do 
potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 3 – część 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Starzejące się społeczeństwo powinno być 
celem wielu projektów i polityk, między 
innymi poświęconych rozwojowi i 
poprawie usług lokalnych i dostosowań w 
miastach.

Or. en

Poprawka 195
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 3 – część 2 – ustęp 6



AM\906377PL.doc 111/136 PE492.619v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyzwania związane ze zdrowym stylem 
życia są istotne w całej Europie. 
Rozwiązania, które może zaproponować 
WWiI, wymagają intensywnej współpracy 
między doskonałymi, 
wielodyscyplinarnymi i wielosektorowymi 
zespołami uczestników ze wszystkich 
sektorów trójkąta wiedzy (badań 
naukowych, przedsiębiorstw i edukacji). 
WWiI w tej dziedzinie wniosłaby wartość 
dodaną polegającą na powiązaniu działań 
w zakresie innowacji i szkolnictwa 
wyższego z istniejącą już zaawansowaną 
bazą badawczą. Dzięki temu położy ona 
szczególny nacisk na programy nauczania 
w szkolnictwie wyższym, rozwój nowych 
umiejętności (koniecznych np. do rozwoju 
technologii, ale także w dziedzinie opieki 
nad osobami starszymi), na kwestie 
związane z przedsiębiorczością w celu 
uzyskania siły roboczej charakteryzującej 
się wysokim poziomem przedsiębiorczości 
w danym obszarze, działając na rzecz 
opracowania nowych produktów i usług 
oraz wzmocnienia istniejących łańcuchów 
wartości lub stworzenia nowych. 
Potencjalne produkty i usługi, które 
mogłyby powstać za pośrednictwem 
WWiI, wykraczają poza zastosowania 
techniczne (takie jak zastosowania 
polegające na przetwarzaniu, kodowaniu, 
normalizacji i interpretacji danych w 
dziedzinach takich jak onkologia i 
kardiologia, lub narzędzia oceny ryzyka i 
wczesnego wykrywania) i mogłyby 
stymulować innowacje społeczne 
obejmujące nowe sposoby poprawy stylu 
życia i odżywiania, wspierania aktywnego 
i samodzielnego życia w środowisku 
przyjaznym dla osób starszych lub 
utrzymywanie systemów opieki 
zrównoważonych z gospodarczego punktu 
widzenia.

Wyzwania związane ze zdrowym stylem 
życia są istotne w całej Europie. 
Rozwiązania, które może zaproponować 
WWiI, wymagają intensywnej współpracy 
między doskonałymi, 
wielodyscyplinarnymi i wielosektorowymi 
zespołami uczestników ze wszystkich 
sektorów trójkąta wiedzy (badań 
naukowych, przedsiębiorstw i edukacji). 
WWiI w tej dziedzinie wniosłaby wartość 
dodaną polegającą na powiązaniu działań 
w zakresie innowacji i szkolnictwa 
wyższego z istniejącą już zaawansowaną 
bazą badawczą, np. poprzez pogłębianie w 
próbach bezpieczeństwa i badaniach w 
zakresie zdrowia paradygmatu opartego 
na szlakach biologicznych przy 
wykorzystaniu bazujących na biologii 
człowieka innowacyjnych nowych 
narzędzi eksperymentalnych i 
obliczeniowych, które są bardziej 
predyktywne i skuteczniejsze od 
tradycyjnych modeli zwierzęcych. Dzięki 
temu położy ona szczególny nacisk na 
programy nauczania w szkolnictwie 
wyższym, rozwój nowych umiejętności 
(koniecznych np. do rozwoju technologii, 
ale także w dziedzinie opieki nad osobami 
starszymi), na kwestie związane z 
przedsiębiorczością w celu uzyskania siły 
roboczej charakteryzującej się wysokim 
poziomem przedsiębiorczości w danym 
obszarze, działając na rzecz opracowania 
nowych produktów i usług oraz 
wzmocnienia istniejących łańcuchów 
wartości lub stworzenia nowych. 
Potencjalne produkty i usługi, które 
mogłyby powstać za pośrednictwem 
WWiI, wykraczają poza zastosowania 
techniczne (takie jak zastosowania 
polegające na przetwarzaniu, kodowaniu, 
normalizacji i interpretacji danych w 
dziedzinach takich jak onkologia i 
kardiologia, lub narzędzia oceny ryzyka i 
wczesnego wykrywania) i mogłyby 
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stymulować innowacje społeczne 
obejmujące nowe sposoby poprawy stylu 
życia i odżywiania, wspierania aktywnego 
i samodzielnego życia w środowisku 
przyjaznym dla osób starszych lub 
utrzymywanie systemów opieki 
zrównoważonych z gospodarczego punktu 
widzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku związanym z życiem i starzeniem się w dobrym zdrowiu 
oraz by Europa znalazła się w światowej czołówce jeśli chodzi o naukę i technologię, młodzi 
badacze powinni odbierać wykształcenie z metodologii badawczych opartych na biologii
człowieka.

Poprawka 196
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arkusz informacyjny usunięty

Or. en

Poprawka 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 4 – część 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowoczesne społeczeństwo jest całkowicie 
zależne od dostępu do surowców. 
Możliwość uzyskania przystępnych 
cenowo surowców ma podstawowe 
znaczenie dla skutecznego funkcjonowania 

Nowoczesne społeczeństwo jest całkowicie 
zależne od dostępu do surowców. 
Możliwość uzyskania surowców ma 
podstawowe znaczenie dla skutecznego 
funkcjonowania gospodarki UE. 
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gospodarki UE. Tymczasem w wyniku 
połączenia trzech czynników, mianowicie 
spadku poziomu ograniczonych w swej 
ilości zasobów naturalnych, stale rosnącej 
liczby ludności i poziomu zużycia w 
państwach rozwijających się, coraz 
bardziej zwiększa się zapotrzebowanie na 
surowce i zasoby naturalne. Są to niektóre 
z czynników, które zgodnie z 
przewidywaniami spowodują wzrost 
zużycia zasobów naturalnych w 
nadchodzących dziesięcioleciach.

Tymczasem w wyniku połączenia trzech 
czynników, mianowicie spadku poziomu 
ograniczonych w swej ilości zasobów 
naturalnych, stale rosnącej liczby ludności 
i poziomu zużycia w państwach 
rozwijających się, coraz bardziej zwiększa 
się zapotrzebowanie na surowce i zasoby 
naturalne. Są to niektóre z czynników, 
które zgodnie z przewidywaniami 
spowodują wzrost zużycia zasobów 
naturalnych w nadchodzących 
dziesięcioleciach.

Or. en

Poprawka 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 4 – część 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jak wynika z planu działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy i programu 
„Horyzont 2020” powinno się 
zagwarantować dostępność surowców 
niezbędnych dla gospodarki europejskiej i 
dla naszego dobrostanu, przy 
jednoczesnym stworzeniu 
zasobooszczędnej gospodarki, która będzie 
zaspokajać potrzeby rosnącej liczby 
ludności w warunkach naturalnych 
ograniczeń poziomu zasobów naturalnych.

Jak wynika z planu działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy i programu 
„Horyzont 2020” powinno się 
zagwarantować dostępność i 
zrównoważone wykorzystanie surowców 
niezbędnych dla gospodarki europejskiej i 
dla naszego dobrostanu, przy 
jednoczesnym stworzeniu 
zasobooszczędnej gospodarki, która będzie 
zaspokajać potrzeby rosnącej liczby 
ludności w warunkach naturalnych 
ograniczeń poziomu zasobów naturalnych.

Or. en

Poprawka 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 4 – część 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowując się do innych działań UE, 
WWiI obejmująca ten obszar powinna 
skupić się na wspieraniu ośrodka wiedzy i 
know-how w zakresie edukacji i badań 
teoretycznych, technicznych i 
praktycznych w dziedzinie 
zrównoważonego wydobycia 
odkrywkowego, podziemnego i 
głębokomorskiego, zarządzania 
materiałami, technik recyklingu, 
stosowania materiałów zastępczych i 
geopolitycznego handlu surowcami. 
Działałaby ona jako pośrednik i izba 
rozliczeniowa dla europejskich centrów 
doskonałości w tych dziedzinach i 
zarządzałyby programem badawczym o 
strategicznym znaczeniu dla przemysłu 
unijnego. Z tego względu oraz w celu 
maksymalizacji skutków działań i 
uniknięcia ich nakładania się na działania 
UE, w tym na europejskie partnerstwo 
innowacyjne w dziedzinie surowców, 
WWiI wniesie wkład w postaci 
dodatkowego niezbędnego kapitału 
ludzkiego (za pomocą szkoleń i działań 
edukacyjnych) dla innowacyjnych działań 
pilotażowych w zakresie technologii (np. 
zakładów demonstracyjnych) na rzecz 
naziemnego i podmorskiego poszukiwania 
złóż, ich wydobycia, przetwarzania, 
gromadzenia i recyklingu. Jednocześnie 
mogłaby ona dążyć do osiągnięcia statusu 
pioniera technologii przez opracowywanie 
programów pilotażowych i sposobów 
demonstracji innowacyjnych procesów i 
rozwiązań, na przykład w odniesieniu do 
korzystania z bardziej korzystnych 
finansowo i zrównoważonych 
alternatywnych materiałów o 
strategicznym znaczeniu dla UE. Może to 
doprowadzić do rozwoju istniejących 
rynków i powstania nowych, mianowicie w 

Dostosowując się do innych działań UE, 
WWiI obejmująca ten obszar powinna 
skupić się na wspieraniu ośrodka wiedzy i 
know-how w zakresie edukacji i badań 
teoretycznych, technicznych i 
praktycznych w dziedzinie 
zrównoważonego wydobycia 
odkrywkowego, podziemnego i 
głębokomorskiego, górnictwa miejskiego,
wydobycia ze składowisk, zarządzania 
materiałami, technik recyklingu, 
stosowania materiałów zastępczych i 
otwartego handlu oraz globalnego 
zarządzania surowcami. Działałaby ona 
jako pośrednik i izba rozliczeniowa dla 
europejskich centrów doskonałości w tych 
dziedzinach i zarządzałyby programem 
badawczym o strategicznym znaczeniu dla 
przemysłu unijnego. Z tego względu oraz 
w celu maksymalizacji skutków działań i 
uniknięcia ich nakładania się na działania 
UE, w tym na europejskie partnerstwo 
innowacyjne w dziedzinie surowców, 
WWiI wniesie wkład w postaci 
dodatkowego niezbędnego kapitału 
ludzkiego (za pomocą szkoleń i działań 
edukacyjnych) dla innowacyjnych działań 
pilotażowych w zakresie technologii (np. 
zakładów demonstracyjnych) na rzecz 
naziemnego i podmorskiego poszukiwania 
złóż, ich wydobycia, przetwarzania, 
wydajnego wykorzystania zasobów,
gromadzenia, recyklingu i zastępowania. 
Jednocześnie mogłaby ona dążyć do 
osiągnięcia statusu pioniera technologii 
przez opracowywanie programów 
pilotażowych i sposobów demonstracji 
innowacyjnych procesów i rozwiązań, na 
przykład w odniesieniu do korzystania z 
bardziej korzystnych finansowo i 
zrównoważonych alternatywnych 
materiałów o strategicznym znaczeniu dla 



AM\906377PL.doc 115/136 PE492.619v01-00

PL

dziedzinach takich jak zrównoważone 
wydobycie i przetwarzanie, zarządzanie 
materiałami, technologia recyklingu i 
stosowanie materiałów zastępczych. 
Niezbędna będzie ocena skutków i 
opracowanie innowacyjnych, racjonalnych 
pod względem kosztów środków 
umożliwiających adaptację i zapobieganie 
ryzyku w odniesieniu do szczególnie 
wrażliwych siedlisk przyrodniczych, takich 
jak rejon Arktyki.

UE. Może to doprowadzić do rozwoju 
istniejących rynków i powstania nowych, 
mianowicie w dziedzinach takich jak 
zrównoważone wydobycie i przetwarzanie, 
wydajne zarządzanie materiałami, 
technologia recyklingu i stosowanie 
materiałów zastępczych. Niezbędna będzie 
ocena skutków i opracowanie 
innowacyjnych, racjonalnych pod 
względem kosztów środków 
umożliwiających adaptację i zapobieganie 
ryzyku w odniesieniu do szczególnie 
wrażliwych siedlisk przyrodniczych, takich 
jak rejon Arktyki.

Or. en

Poprawka 200
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dostosowując się do innych działań UE, 
WWiI obejmująca ten obszar powinna 
skupić się na wspieraniu ośrodka wiedzy i 
know-how w zakresie edukacji i badań 
teoretycznych, technicznych i 
praktycznych w dziedzinie 
zrównoważonego wydobycia 
odkrywkowego, podziemnego i 
głębokomorskiego, zarządzania 
materiałami, technik recyklingu, 
stosowania materiałów zastępczych i 
geopolitycznego handlu surowcami. 
Działałaby ona jako pośrednik i izba 
rozliczeniowa dla europejskich centrów 
doskonałości w tych dziedzinach i 
zarządzałyby programem badawczym o 
strategicznym znaczeniu dla przemysłu 
unijnego. Z tego względu oraz w celu 
maksymalizacji skutków działań i 
uniknięcia ich nakładania się na działania 
UE, w tym na europejskie partnerstwo 

Dostosowując się do innych działań UE, 
WWiI obejmująca ten obszar powinna 
skupić się na wspieraniu ośrodka wiedzy i 
know-how w zakresie edukacji i badań 
teoretycznych, technicznych i 
praktycznych w dziedzinie 
zrównoważonego wydobycia 
odkrywkowego, podziemnego i 
głębokomorskiego i górnictwa miejskiego, 
zarządzania materiałami, technik 
recyklingu, stosowania materiałów 
zastępczych i geopolitycznego handlu 
surowcami. Działałaby ona jako pośrednik 
i izba rozliczeniowa dla europejskich 
centrów doskonałości w tych dziedzinach i 
zarządzałyby programem badawczym o 
strategicznym znaczeniu dla przemysłu 
unijnego. Z tego względu oraz w celu
maksymalizacji skutków działań i 
uniknięcia ich nakładania się na działania 
UE, w tym na europejskie partnerstwo 
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innowacyjne w dziedzinie surowców, 
WWiI wniesie wkład w postaci 
dodatkowego niezbędnego kapitału 
ludzkiego (za pomocą szkoleń i działań 
edukacyjnych) dla innowacyjnych działań 
pilotażowych w zakresie technologii (np. 
zakładów demonstracyjnych) na rzecz 
naziemnego i podmorskiego poszukiwania 
złóż, ich wydobycia, przetwarzania, 
gromadzenia i recyklingu. Jednocześnie 
mogłaby ona dążyć do osiągnięcia statusu 
pioniera technologii przez opracowywanie 
programów pilotażowych i sposobów 
demonstracji innowacyjnych procesów i 
rozwiązań, na przykład w odniesieniu do 
korzystania z bardziej korzystnych 
finansowo i zrównoważonych 
alternatywnych materiałów o 
strategicznym znaczeniu dla UE. Może to 
doprowadzić do rozwoju istniejących 
rynków i powstania nowych, mianowicie w 
dziedzinach takich jak zrównoważone 
wydobycie i przetwarzanie, zarządzanie 
materiałami, technologia recyklingu i 
stosowanie materiałów zastępczych. 
Niezbędna będzie ocena skutków i 
opracowanie innowacyjnych, racjonalnych 
pod względem kosztów środków 
umożliwiających adaptację i zapobieganie 
ryzyku w odniesieniu do szczególnie 
wrażliwych siedlisk przyrodniczych, takich 
jak rejon Arktyki.

innowacyjne w dziedzinie surowców, 
WWiI wniesie wkład w postaci 
dodatkowego niezbędnego kapitału 
ludzkiego (za pomocą szkoleń i działań 
edukacyjnych) dla innowacyjnych działań 
pilotażowych w zakresie technologii (np. 
zakładów demonstracyjnych) na rzecz 
naziemnego i podmorskiego poszukiwania 
złóż, ich wydobycia, przetwarzania, 
gromadzenia i recyklingu. Jednocześnie 
mogłaby ona dążyć do osiągnięcia statusu 
pioniera technologii przez opracowywanie 
programów pilotażowych i sposobów 
demonstracji innowacyjnych procesów i 
rozwiązań, na przykład w odniesieniu do 
korzystania z bardziej korzystnych 
finansowo i zrównoważonych 
alternatywnych materiałów o 
strategicznym znaczeniu dla UE. Może to 
doprowadzić do rozwoju istniejących 
rynków i powstania nowych, mianowicie w 
dziedzinach takich jak zrównoważone 
wydobycie i przetwarzanie, zarządzanie 
materiałami, technologia recyklingu i 
stosowanie materiałów zastępczych. 
Niezbędna będzie ocena skutków i 
opracowanie innowacyjnych, racjonalnych 
pod względem kosztów środków 
umożliwiających adaptację i zapobieganie 
ryzyku w odniesieniu do szczególnie 
wrażliwych siedlisk przyrodniczych, takich 
jak rejon Arktyki.

Or. en

Poprawka 201
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 4 – część 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia Europejska wskazała tę dziedzinę 
priorytetową jako jedno z największych 
wyzwań. WWiI przyczyniłaby się do 

Unia Europejska wskazała tę dziedzinę 
priorytetową jako jedno z największych 
wyzwań. WWiI przyczyniłaby się do 
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realizacji programu „Horyzont 2020”, a 
konkretnie do podjęcia wyzwania 
społecznego związanego z dostawami 
surowców i efektywną gospodarką 
zasobami. Wniosłaby również wkład do 
proponowanego europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego w dziedzinie surowców. 
Partnerstwo to zapewni nadrzędne ramy w 
celu ułatwienia stworzenia w tej dziedzinie 
zgodności i synergii między istniejącymi 
kształtowanymi przez podaż i popyt 
narzędziami i obszarami polityki w 
zakresie badań i innowacji. Obejmie to 
działania zorientowane na technologię, a 
także zdefiniowanie warunków ramowych 
i najlepszych praktyk w kwestiach 
politycznych, prawnych lub 
normalizacyjnych, które mają wpływ na 
innowacje w danym sektorze lub w 
działaniach dotyczących danego 
wyzwania. WWiI obejmująca ten obszar 
przyniosłaby komplementarność w 
edukowaniu kluczowych podmiotów, ale 
także dzięki stworzeniu wyjątkowej sieci 
fachowców. Zapewniłaby solidną 
podstawę wspierania innych działań 
związanych z innowacjami, które będą 
realizowane w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego, i dla których 
powodzenia absolutnie niezbędny jest 
kapitał ludzki. Będzie ona również w stanie 
wspierać to partnerstwo w opracowywaniu 
najlepszych warunków ramowych i 
praktyk w kwestiach politycznych, 
prawnych i normalizacyjnych, które mają 
wpływ na ten sektor. WWiI będzie również 
w dużym stopniu korzystać z wyników 
licznych projektów badawczych 
wchodzących w zakres siódmego 
programu ramowego w tej dziedzinie, 
zwłaszcza tych finansowanych w ramach 
wsparcia dla nanonauki, nanotechnologii, 
materiałów i nowych technologii produkcji 
oraz kwestii dotyczących środowiska 
naturalnego.

realizacji programu „Horyzont 2020”, a 
konkretnie do podjęcia wyzwania 
społecznego związanego ze 
zrównoważonymi dostawami surowców i 
efektywną gospodarką zasobami. 
Wniosłaby również wkład do 
proponowanego europejskiego partnerstwa 
innowacyjnego w dziedzinie surowców. 
Partnerstwo to zapewni nadrzędne ramy w 
celu ułatwienia stworzenia w tej dziedzinie 
zgodności i synergii między istniejącymi 
kształtowanymi przez podaż i popyt 
narzędziami i obszarami polityki w 
zakresie badań i innowacji. Obejmie to 
działania zorientowane na technologię, a 
także zdefiniowanie warunków ramowych 
i najlepszych praktyk w kwestiach 
politycznych, prawnych lub 
normalizacyjnych, które mają wpływ na 
innowacje w danym sektorze lub w 
działaniach dotyczących danego 
wyzwania. WWiI obejmująca ten obszar 
przyniosłaby komplementarność w 
edukowaniu kluczowych podmiotów, ale 
także dzięki stworzeniu wyjątkowej sieci 
fachowców. Zapewniłaby solidną 
podstawę wspierania innych działań 
związanych z innowacjami, które będą 
realizowane w ramach europejskiego 
partnerstwa innowacyjnego, i dla których 
powodzenia absolutnie niezbędny jest 
kapitał ludzki. Będzie ona również w stanie 
wspierać to partnerstwo w opracowywaniu 
najlepszych warunków ramowych i 
praktyk w kwestiach politycznych, 
prawnych i normalizacyjnych, które mają 
wpływ na ten sektor. WWiI będzie również 
w dużym stopniu korzystać z wyników 
licznych projektów badawczych 
wchodzących w zakres siódmego 
programu ramowego w tej dziedzinie, 
zwłaszcza tych finansowanych w ramach 
wsparcia dla nanonauki, nanotechnologii, 
materiałów i nowych technologii produkcji 
oraz kwestii dotyczących środowiska 
naturalnego.

Or. en
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Poprawka 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 4 – część 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto należy dążyć do synergii z 
europejską siecią ds. kompetencji w 
zakresie metali ziem rzadkich utworzoną 
dla krytycznych surowców zwanych 
metalami ziem rzadkich. Ogromne 
znaczenie ma również i powinna zostać 
rozważona w ramach niniejszej WWiI 
współpraca międzynarodowa w dziedzinie 
surowców, jak np. współpraca trójstronna 
UE-Japonia-USA dotycząca badań i 
rozwoju w zakresie surowców o 
krytycznym znaczeniu, podobnie jak 
działalność międzynarodowego zespołu ds. 
zasobów.

Or. en

Poprawka 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 4 – część 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI obejmująca ten obszar byłaby 
uzupełnieniem tych działań, ponieważ 
skupiałaby się na transdyscyplinarnej 
działalności w ramach trójkąta wiedzy z 
silnym naciskiem na innowacyjne produkty 
i usługi oraz edukację kształtującą ducha 
przedsiębiorczości.

WWiI obejmująca ten obszar szukałaby 
komplementarności i synergii z tymi 
działaniami i powinna skupiać się na 
transdyscyplinarnej działalności w ramach 
trójkąta wiedzy z silnym naciskiem na 
innowacyjne produkty i usługi oraz 
edukację kształtującą ducha 
przedsiębiorczości.
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Poprawka 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 4 – część 4 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

podejmuje jedno z głównych wyzwań 
gospodarczych i społecznych, przed 
którymi stoi Europa (potrzebę opracowania 
innowacyjnych rozwiązań pozwalających 
na opłacalne, niskoemisyjne i przyjazne dla 
środowiska poszukiwanie złóż, ich 
wydobycie, przetwarzanie, gromadzenie i 
recykling) oraz przyczynia się do realizacji 
strategii „Europa 2020” i jej celów 
dotyczących klimatu i energii, 
zatrudnienia, innowacji i edukacji;

podejmuje jedno z głównych wyzwań 
gospodarczych i społecznych, przed 
którymi stoi Europa (potrzebę opracowania 
innowacyjnych rozwiązań pozwalających 
na opłacalne, niskoemisyjne i przyjazne dla 
środowiska poszukiwanie złóż, ich 
wydobycie, przetwarzanie, wykorzystanie i 
ponowne wykorzystanie i recykling) oraz 
przyczynia się do realizacji strategii 
„Europa 2020” i jej celów dotyczących 
klimatu i energii, zatrudnienia, innowacji i 
edukacji;

Or. en

Poprawka 205
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 4 – część 4 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jest ona w stanie zmobilizować inwestycje 
sektora przedsiębiorstw oraz daje 
możliwości opracowania i wykorzystania 
różnych nowych produktów i usług, 
konkretnie w zakresie zrównoważonego 
wydobycia i przetwarzania, zarządzania 
materiałami, technologii recyklingu i 
materiałów zastępczych;

jest ona w stanie zmobilizować inwestycje 
sektora przedsiębiorstw oraz daje 
możliwości opracowania i wykorzystania 
różnych nowych produktów i usług, 
konkretnie w zakresie zrównoważonego 
wydobycia i przetwarzania, zarządzania 
materiałami, technologii recyklingu i 
górnictwa miejskiego oraz materiałów 
zastępczych;
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Or. en

Poprawka 206
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Arkusz informacyjny nr 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arkusz informacyjny usunięty

Or. en

Poprawka 207
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 5 – część 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. WYZWANIA skreślona
Jednym z głównych wyzwań, które należy 
podjąć w ramach programu „Horyzont 
2020”, jest konieczność dbania o 
bezpieczeństwo europejskich społeczeństw 
w kontekście rosnącej globalnej 
współzależności oraz przejścia w kierunku 
społeczeństwa cyfrowego.
Współczesne społeczeństwa stoją w 
obliczu poważnych wyzwań związanych z 
bezpieczeństwem, których rozmiary i 
złożoność stale rosną. Źródłem tych 
wyzwań są tendencje i wydarzenia 
związane z przestępczością 
zorganizowaną, terroryzmem, 
nielegalnymi działaniami 
transgranicznymi, klęskami żywiołowymi 
oraz katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, które są zagrożeniem dla 
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podstawowych zasad funkcjonowania 
naszych społeczeństw i czynnikiem je 
destabilizującym. Ponadto cyberataki i 
przypadki naruszenia prywatności 
zagrażają funkcjonowaniu internetu i 
wszystkich usług opartych na tym 
medium. Aby polityka UE mogła sprostać 
tym wyzwaniom, niezbędne jest działanie 
na rzecz innowacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Jest ono konieczne 
zwłaszcza w celu wykorzystania 
możliwości technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz usług powiązanych 
do rozwiązania problemów związanych z 
bezpieczeństwem. Celem jest tu 
rozwiązanie problemu luk w 
bezpieczeństwie w Europie przez 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań bazujących na ICT, mających 
na celu zwalczanie poważnych przestępstw 
i przestępczości zorganizowanej (w tym 
cyberprzestępczości) oraz terroryzmu, 
zapobieganie im i łagodzenie ich skutków, 
a także usprawnienie zarządzania 
lądowymi i morskimi granicami 
zewnętrznymi UE oraz wzmacnianie 
odporności na wypadek klęsk żywiołowych 
i katastrof spowodowanych przez 
człowieka, takich jak pożary lasów, 
trzęsienia ziemi, powodzie i burze. Cel ten 
będzie również obejmować opracowanie 
technologii, urządzeń i usług 
informacyjno-komunikacyjnych na 
potrzeby zapobiegania cyberatakom i 
awariom systemów informacyjno-
komunikacyjnych, zarządzania tego typu 
sytuacjami i przywrócenia stanu 
normalnego oraz w celu zwiększenia 
poziomu zaufania i bezpieczeństwa w 
internecie i ochrony prywatności, 
tożsamości i danych osobowych. Jako 
priorytet o charakterze przekrojowym cele 
te powinno się osiągnąć przy 
jednoczesnym poszanowaniu etyki, 
prywatności oraz praw podstawowych 
obywateli.

Or. en
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Poprawka 208
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 5 – część 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednym z głównych wyzwań, które należy 
podjąć w ramach programu „Horyzont 
2020”, jest konieczność dbania o 
bezpieczeństwo europejskich społeczeństw 
w kontekście rosnącej globalnej 
współzależności oraz przejścia w kierunku 
społeczeństwa cyfrowego.

skreślony

Or. en

Poprawka 209
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 5 – część 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Współczesne społeczeństwa stoją w 
obliczu poważnych wyzwań związanych z 
bezpieczeństwem, których rozmiary i 
złożoność stale rosną. Źródłem tych 
wyzwań są tendencje i wydarzenia 
związane z przestępczością 
zorganizowaną, terroryzmem, 
nielegalnymi działaniami 
transgranicznymi, klęskami żywiołowymi 
oraz katastrofami spowodowanymi przez 
człowieka, które są zagrożeniem dla 
podstawowych zasad funkcjonowania 
naszych społeczeństw i czynnikiem je 
destabilizującym. Ponadto cyberataki i 
przypadki naruszenia prywatności 
zagrażają funkcjonowaniu internetu i 

skreślony
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wszystkich usług opartych na tym 
medium. Aby polityka UE mogła sprostać 
tym wyzwaniom, niezbędne jest działanie 
na rzecz innowacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Jest ono konieczne 
zwłaszcza w celu wykorzystania 
możliwości technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz usług powiązanych 
do rozwiązania problemów związanych z 
bezpieczeństwem. Celem jest tu 
rozwiązanie problemu luk w 
bezpieczeństwie w Europie przez 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań bazujących na ICT, mających 
na celu zwalczanie poważnych przestępstw 
i przestępczości zorganizowanej (w tym 
cyberprzestępczości) oraz terroryzmu, 
zapobieganie im i łagodzenie ich skutków, 
a także usprawnienie zarządzania 
lądowymi i morskimi granicami 
zewnętrznymi UE oraz wzmacnianie 
odporności na wypadek klęsk żywiołowych 
i katastrof spowodowanych przez 
człowieka, takich jak pożary lasów, 
trzęsienia ziemi, powodzie i burze. Cel ten 
będzie również obejmować opracowanie 
technologii, urządzeń i usług 
informacyjno-komunikacyjnych na 
potrzeby zapobiegania cyberatakom i 
awariom systemów informacyjno-
komunikacyjnych, zarządzania tego typu 
sytuacjami i przywrócenia stanu 
normalnego oraz w celu zwiększenia 
poziomu zaufania i bezpieczeństwa w 
internecie i ochrony prywatności, 
tożsamości i danych osobowych. Jako 
priorytet o charakterze przekrojowym cele 
te powinno się osiągnąć przy 
jednoczesnym poszanowaniu etyki, 
prywatności oraz praw podstawowych 
obywateli.

Or. en

Poprawka 210
Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 5 – część 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część 2 skreślona

Or. en

Poprawka 211
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 5 – część 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. SYNERGIA I 
KOMPLEMENTARNOŚĆ Z 
ISTNIEJĄCYMI INICJATYWAMI

skreślona

Przedstawiona powyżej WWiI byłaby 
uzupełnieniem szeregu inicjatyw UE 
obejmujących ten obszar tematyczny.
WWiI w dziedzinie inteligentnych i 
bezpiecznych społeczeństw przyczyni się 
do osiągnięcia celów programu „Horyzont 
2020”. Będzie opierać się na wynikach 
licznych projektów badawczych w tej 
dziedzinie wchodzących w zakres 
programu ramowego, w szczególności 
tych finansowanych w ramach takich 
dziedzin jak bezpieczeństwo, zaufanie do 
ICT i ich bezpieczeństwo, przyszłość 
internetu oraz nauki społeczno-
ekonomiczne i humanistyczne. Omawiana 
WWiI uwzględni powiązane działania 
Wspólnego Centrum Badawczego.
Będzie również współdziałać z 
odpowiednimi agencji unijnymi, takimi 
jak Frontex (w dziedzinie bezpieczeństwa 
granic), Europol (w zwalczaniu poważnej 
przestępczości międzynarodowej i 
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terroryzmu), ENISA (w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji) oraz 
CEPOL (Europejskie Kolegium 
Policyjne).
WWiI obejmująca ten obszar byłaby 
uzupełnieniem tych działań, ponieważ 
skupiałaby się na transdyscyplinarnej 
działalności w ramach trójkąta wiedzy z 
silnym naciskiem na innowacyjne 
produkty i usługi oraz edukację 
kształtującą ducha przedsiębiorczości.

Or. en

Poprawka 212
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 5 – część 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. WNIOSKI
WWiI, która skupiałaby się na roli ICT w 
zakresie innowacji na rzecz bezpiecznych 
społeczeństw i kładłaby silny nacisk na 
zmianę priorytetów systemu edukacji w tej 
dziedzinie byłaby odpowiednio 
przygotowana do podjęcia 
przedstawionych wyzwań. Spełnia ona 
również kryteria proponowane w celu 
wyboru tematów WWiI w SPI:
podejmuje jedno z najważniejszych 
wyzwań gospodarczych i społecznych 
(potrzebę zmniejszenia luk w 
bezpieczeństwie i zapobiegania 
zagrożeniom przy uwzględnieniu aspektów 
społecznych) oraz przyczynia się do 
realizacji strategii „ Europa 2020” i jej 
celów w zakresie zatrudnienia, innowacji, 
edukacji i integracji społecznej;
cel tej WWiI jest zgodny z priorytetami 
określonymi w programie „Horyzont 
2020” i uzupełniający wobec innych 

skreślona
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działań UE w tej dziedzinie;
jest ona w stanie zmobilizować inwestycje 
i zapewnić długoterminowe 
zaangażowanie sektora przedsiębiorstw 
oraz oferuje możliwości opracowania i 
wykorzystania różnych nowych produktów 
i usług;
wywołuje skutki trwałe i systemowe, 
mierzone pod kątem osób nowo 
wykształconych w duchu 
przedsiębiorczości oraz nowych 
technologii, przedsiębiorstw i usług; 
będzie wspierać rozwój nowych 
technologii i innowacji społecznych;
będzie korzystać z solidnej bazy badawczej 
i naukowej oraz skupi podmioty z sektora 
edukacji oraz innowacji, które w 
przeciwnym razie nie połączyłyby swoich 
sił, w celu zgromadzenia nowej wiedzy, 
opracowania nowych koncepcji, modeli 
biznesowych, metod i strategii celem 
sprostania wyzwaniom społecznym w 
dziedzinie bezpieczeństwa.
przyczyni się do przezwyciężenia 
aktualnego rozdrobnienia i rozproszenia 
tego sektora w Europie;
przyjmuje podejście systemowe, zatem 
wymaga transdyscyplinarnej pracy 
czerpiącej z różnych dziedzin wiedzy, 
takich jak ICT, nauki społeczno-
ekonomiczne i humanistyczne, obrona 
cywilna, zdrowie, transport i energia.

Or. en

Poprawka 213
Giles Chichester

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Arkusz informacyjny nr 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arkusz informacyjny usunięty

Or. en
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Poprawka 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Mobilność w miastach Mobilność w miastach, zrównoważony i 
inteligentny rozwój.

Or. en

Poprawka 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 6 – część 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kwestia inteligentnego, ekologicznego i 
zintegrowanego transportu została uznana 
za jedno z najważniejszych wyzwań 
społecznych, która należy podjąć w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W białej 
księdze na temat transportu z 2011 r. 
dodatkowo podkreślono konieczność 
podjęcia działań w tej dziedzinie w ciągu 
kolejnej dekady. Zapewnienie mobilności 
w miastach jest szczególnie trudnym 
zadaniem. Obejmuje ono kilka kwestii, 
takich jak transport (w tym nowe 
koncepcje mobilności, organizacja 
transportu, logistyka, systemy 
bezpieczeństwa i ochrony transportu), 
ochrona środowiska (zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie 
powietrza i hałas), miejskie planowanie 
przestrzenne (nowe koncepcje zbliżenia 
miejsc pracy i zamieszkania); wywiera
znaczący wpływ zarówno pod względem 

Kwestia inteligentnego, ekologicznego i 
zintegrowanego transportu została uznana 
za jedno z najważniejszych wyzwań 
społecznych, która należy podjąć w ramach 
programu „Horyzont 2020”. W białej 
księdze na temat transportu z 2011 r. 
dodatkowo podkreślono konieczność 
podjęcia działań w tej dziedzinie w ciągu 
kolejnej dekady. Zapewnienie mobilności
w miastach jest szczególnie trudnym 
zadaniem. Należy rozwiązać tę kwestię 
stosując naprawdę zintegrowane i 
całościowe podejście, wyraźnie 
uwzględniając związki z innymi tematami 
w kontekście przestrzennym. Obejmuje 
ono kilka kwestii, takich jak transport (w 
tym nowe koncepcje mobilności, 
organizacja transportu, logistyka, systemy 
bezpieczeństwa i ochrony transportu), 
ochrona środowiska (zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie 
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gospodarczym, jak i społecznym 
(tworzenie nowych przedsiębiorstw, 
zatrudnienie, włączenie społeczne, 
strategie dotyczące sektora 
mieszkaniowego i planowania 
przestrzennego). Nadrzędnym celem jest tu 
poprawa jakości życia obywateli 
europejskich, których stale rosnąca liczba 
mieszka w dużych skupiskach miejskich, 
gdzie skupiona jest znaczna część 
działalności gospodarczej w Europie13.

powietrza i hałas), miejskie planowanie 
przestrzenne, krajobraz miejski i 
naturalny (nowe koncepcje zbliżenia 
miejsc pracy i zamieszkania) i dziedzictwo 
kulturowe; wywiera znaczący wpływ 
zarówno pod względem gospodarczym, jak 
i społecznym (tworzenie nowych 
przedsiębiorstw, zatrudnienie, włączenie 
społeczne, strategie dotyczące sektora 
mieszkaniowego i planowania 
przestrzennego). Nadrzędnym celem jest tu 
poprawa jakości życia obywateli 
europejskich, których stale rosnąca liczba 
mieszka w dużych skupiskach miejskich, 
gdzie skupiona jest znaczna część 
działalności gospodarczej w Europie13.

Or. en

Poprawka 216
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Arkusz informacyjny nr 6 – część 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponieważ miasta i miejska mobilność 
znajdują się w obrębie złożonego systemu 
składającego się z wielu zmiennych, ta 
WWiI musi uwzględniać terytorium, 
demografią, włączeniem społecznym, 
dynamiką gospodarczą, handlem oraz 
adaptacją, odnową i ochroną zasobów 
budowlanych i historycznych. Ten trójkąt 
wiedzy będzie spójny tylko jeżeli będzie się 
tego przestrzegać.

Or. en

Poprawka 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 6 – część 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Głównym celem WWiI w dziedzinie 
mobilności w miastach będzie zapewnienie 
bardziej ekologicznego, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i bardziej 
inteligentnego systemu mobilności w 
miastach.

Głównym celem WWiI w dziedzinie 
mobilności w miastach oraz inteligentnego 
i zrównoważonego rozwoju będzie 
zapewnienie bardziej ekologicznego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
bardziej inteligentnego systemu mobilności 
w miastach.

Or. en

Poprawka 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 6 – część 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jak wspomniano powyżej, kwestia ta jest 
szczególnie istotna z punktu widzenia 
społeczeństwa i porządku publicznego. Ma 
ona również duże znaczenie z perspektywy 
społeczno-gospodarczej, gdyż angażuje 
ważne dla PKB i zatrudnienia sektory, 
takie jak przemysł samochodowy i 
budownictwo. Mobilność w miastach jest 
także związana ze strategiami ochrony 
środowiska i ściśle połączona z polityką 
włączenia społecznego, planowania 
przestrzennego, sektora mieszkaniowego i 
projektowania obszarów miejskich.

Jak wspomniano powyżej, kwestia ta jest 
szczególnie istotna z punktu widzenia 
społeczeństwa i porządku publicznego. Ma 
ona również duże znaczenie z perspektywy 
społeczno-gospodarczej, gdyż angażuje 
ważne dla PKB i zatrudnienia sektory, 
takie jak przemysł samochodowy i 
budownictwo. Mobilność w miastach jest 
także związana ze strategiami ochrony 
środowiska i ściśle połączona z polityką 
włączenia społecznego, planowania 
przestrzennego, sektora mieszkaniowego,
projektowania obszarów miejskich i 
ożywieniem ośrodków historycznych.

Or. en

Poprawka 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 6 – część 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI w dziedzinie mobilności w miastach 
jest zgodna zarówno z priorytetami 
określonymi w programie „Horyzont 
2020”, jak i z celami strategii „Europa 
2020”, do których należy inteligentniejszy, 
bardziej zrównoważony, niskoemisyjny i 
sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój 
obszarów miejskich. WWiI obejmująca ten 
obszar tematyczny mogłaby przyczynić się 
do realizacji każdego z celów strategii 
„Europa 2020”, na przykład przez 
promowanie ekologicznych rozwiązań, 
inteligentnych systemów zarządzania 
ruchem opierających się na ICT i bardziej 
przystępnych cenowo usług 
transportowych.

WWiI w dziedzinie mobilności w miastach 
oraz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju jest zgodna zarówno z 
priorytetami określonymi w programie 
„Horyzont 2020", jak i z celami strategii 
„Europa 2020”, do których należy 
inteligentniejszy, bardziej zrównoważony, 
niskoemisyjny i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój obszarów miejskich. 
WWiI obejmująca ten obszar tematyczny 
mogłaby przyczynić się do realizacji 
każdego z celów strategii „Europa 2020”, 
na przykład przez promowanie 
ekologicznych rozwiązań, inteligentnych 
systemów zarządzania ruchem 
opierających się na ICT i bardziej 
przystępnych cenowo usług 
transportowych.

Or. en

Poprawka 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 6 – część 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI w dziedzinie mobilności w miastach 
jest zgodna zarówno z priorytetami 
określonymi w programie „Horyzont 
2020”, jak i z celami strategii „Europa 
2020”, do których należy inteligentniejszy, 
bardziej zrównoważony, niskoemisyjny i 
sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój 
obszarów miejskich. WWiI obejmująca ten 
obszar tematyczny mogłaby przyczynić się 
do realizacji każdego z celów strategii 
„Europa 2020”, na przykład przez 
promowanie ekologicznych rozwiązań, 

WWiI w dziedzinie mobilności w miastach 
oraz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju jest zgodna zarówno z 
priorytetami określonymi w programie 
„Horyzont 2020", jak i z celami strategii 
„Europa 2020”, do których należy 
inteligentniejszy, bardziej zrównoważony, 
niskoemisyjny i sprzyjający włączeniu 
społecznemu rozwój obszarów miejskich. 
WWiI obejmująca ten obszar tematyczny 
mogłaby przyczynić się do realizacji 
każdego z celów strategii „Europa 2020”, 
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inteligentnych systemów zarządzania 
ruchem opierających się na ICT i bardziej 
przystępnych cenowo usług 
transportowych.

na przykład przez promowanie 
ekologicznych rozwiązań, inteligentnych 
systemów zarządzania ruchem 
opierających się na ICT i bardziej 
przystępnych cenowo usług 
transportowych.

Or. en

Poprawka 221
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 6 – część 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jako że mobilność w miastach ma 
charakter systemowy, WWiI obejmująca 
ten obszar może dać wiele możliwości 
innowacji na całej długości łańcucha 
innowacji, takich jak rozwój systemów 
transportu multimodalnego oraz 
inteligentniejsze i bardziej 
zrównoważonego rozwiązania w dziedzinie 
transportu.

Mobilność w miastach oraz dostępność 
mają z zasady charakter systemowy. 
Złożony charakter miast, spójność 
trójkąta wiedzy, prowadzenie projektów w 
tej dziedzinie wymaga całościowego 
podejścia. WWiI obejmująca ten szeroki
obszar ma charakter systemowy, WWiI 
obejmująca ten obszar może dać wiele 
możliwości innowacji na całej długości 
łańcucha innowacji, takich jak rozwój 
systemów transportu multimodalnego oraz 
inteligentniejsze i bardziej 
zrównoważonego rozwiązania w dziedzinie 
transportu.

Or. en

Poprawka 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 6 – część 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI w dziedzinie mobilności w miastach 
opiera się na solidnej bazie technologicznej 

WWiI w dziedzinie mobilności w miastach 
oraz inteligentnego i zrównoważonego 
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i przemysłowej oraz stwarza możliwości 
dla nowych produktów i usług, w 
szczególności w dziedzinie 
zrównoważonego planowania i przemysłu 
ekologicznego.

rozwoju opiera się na solidnej bazie 
technologicznej i przemysłowej oraz 
stwarza możliwości dla nowych produktów 
i usług, w szczególności w dziedzinie 
zrównoważonego planowania i przemysłu 
ekologicznego.

Or. en

Poprawka 223
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny 6 – część 2 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI w dziedzinie mobilności w miastach 
skupi się na tych działaniach w ramach 
trójkąta innowacji, które mogą korzystać z
dodatkowego wsparcia ze strony UE, 
szczególnie przez EIT. W rzeczywistości 
główną wartością dodaną WWiI 
obejmującej ten obszar będzie jej wkład w 
integrację trzech elementów trójkąta 
wiedzy oraz wywołanie systemowych 
zmian w sposobie współpracy uczestników 
procesu innowacji. Koncentracja WWiI na 
innowacjach opartych na czynniku 
ludzkim, która sprawia, że studenci, 
naukowcy i przedsiębiorcy znajdują się w 
centrum działań WWiI, będzie miała 
kluczowe znaczenie dla sprostania wyżej 
przedstawionym wyzwaniom. W związku z 
powyższym położy się szczególny nacisk 
na kształcenie i szkolenie, 
przedsiębiorczość i wdrażanie wyników, 
np. wykorzystanie umiejętności i wiedzy 
pracowników transportu miejskiego w 
administracji lokalnej i regionalnej 
(uczenie się przez całe życie / programy 
wymiany personelu / szkolenie 
zawodowe), zaproponowanie konkretnych 
programów na poziomie szkolnictwa 
wyższego w dziedzinie mobilności w 
miastach (szkoły letnie/programy 

WWiI w dziedzinie mobilności w miastach  
oraz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju skupi się na tych działaniach w 
ramach trójkąta innowacji, które mogą 
korzystać z dodatkowego wsparcia ze 
strony UE, szczególnie przez EIT.
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wymiany), skuteczne wprowadzanie 
innowacyjnych koncepcji transportu na 
rynek (wsparcie dla firm typu spin-off oraz 
nowych przedsiębiorstw wywodzących się 
ze szkół wyższych i instytutów 
badawczych itp.). Ponadto koncepcja 
kolokacji mogłaby zostać wykorzystana w 
większym stopniu w ramach WWiI 
obejmującej ten obszar tematyczny, jako że 
ma on wyraźny wymiar lokalny i 
regionalny.

Wszystkie projekty dotyczące dostępności i 
mobilności muszą uwzględniać wymiar 
terytorialny, dynamikę gospodarczą, 
wpływ demograficzny i skutki społeczne, 
ochronę krajobrazu miejskiego oraz 
zdolność przyciągania zasobów 
ekonomicznych i kulturalnych.
W rzeczywistości główną wartością 
dodaną WWiI obejmującej ten obszar 
będzie jej wkład w integrację trzech 
elementów trójkąta wiedzy oraz wywołanie 
systemowych zmian w sposobie 
współpracy uczestników procesu 
innowacji. Koncentracja WWiI na
innowacjach opartych na czynniku 
ludzkim, która sprawia, że studenci, 
naukowcy i przedsiębiorcy znajdują się w 
centrum działań WWiI, będzie miała 
kluczowe znaczenie dla sprostania wyżej 
przedstawionym wyzwaniom. W związku z 
powyższym położy się szczególny nacisk 
na kształcenie i szkolenie, 
przedsiębiorczość i wdrażanie wyników, 
np. wykorzystanie umiejętności i wiedzy 
pracowników transportu miejskiego w 
administracji lokalnej i regionalnej 
(uczenie się przez całe życie / programy 
wymiany personelu / szkolenie 
zawodowe), zaproponowanie konkretnych 
programów na poziomie szkolnictwa 
wyższego w dziedzinie mobilności w 
miastach (szkoły letnie/programy 
wymiany), skuteczne wprowadzanie 
innowacyjnych koncepcji transportu na 
rynek (wsparcie dla firm typu spin-off oraz 
nowych przedsiębiorstw wywodzących się 
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ze szkół wyższych i instytutów 
badawczych itp.). Ponadto koncepcja 
kolokacji mogłaby zostać wykorzystana w 
większym stopniu w ramach WWiI 
obejmującej ten obszar tematyczny, jako że 
ma on wyraźny wymiar lokalny i 
regionalny.

Or. en

Poprawka 224
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arkusz 7 (nowy) Biomimetyzm
Biomimetyzm i bioinspiracja mogą być 
narzędziami w projektowaniu 
innowacyjnych materiałów i systemów. 
Materiały występujące w naturze łączą w 
sobie wiele inspirujących właściwości, 
takich jak wyrafinowanie, miniaturyzacja, 
organizacja hierarchiczna, hybrydowość, 
odporność i przystosowalność. Poznanie 
podstawowych składników i zasad budowy 
powstałych w wyniku ewolucji w celu 
stworzenia solidniejszych, wydajniejszych 
i przyjaznych środowisku materiałów 
wymaga multidyscyplinarnego podejścia.
Biomimetyzm i inspirowane naturą 
podejście do materiałów jest jednym z 
najbardziej obiecujących naukowych i 
technologicznych wyzwań nadchodzących 
lat. Powstałe w drodze bioinspiracji 
materiały, systemy, materiały adaptacyjne, 
nanomateriały, materiały zbudowane w 
sposób hierarchiczny, trójwymiarowe 
kompozyty, materiały spełniające wymogi 
ekologiczne itp. powinny stać się głównym 
przedmiotem badań w zaawansowanych 
technologiach.  W najbliższej przyszłości 
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pojawią się powstałe w drodze 
bioinspiracji selektywne materiały 
wielofunkcjonalne z charakterystycznymi 
właściwościami (takimi jak rozdzielanie, 
absorpcja, kataliza, wrażliwość, 
biowrażliwość, obrazowanie, 
multiterapia).
Istnieje już rosnące zapotrzebowanie na 
biomimetyczne i powstałe w drodze 
bioinspiracji materiały, ponieważ 
rozwiązania są zawsze ograniczone jeśli 
chodzi o nowe techniczne, ekonomiczne i 
ekologiczne zmiany i zapotrzebowanie. 
Temat biomimetyzmu i materiałów 
znajduje się na granicy między naukami 
biologicznymi a nauką o materiałach, 
chemią i fizyką oraz biotechnologią i 
technikami informacyjnymi;  Stanowi on 
bardzo ważny międzynarodowy i 
konkurencyjny sektor badań i innowacji 
tego wieku.

Or. en

Poprawka 225
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – arkusz informacyjny nr 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Arkusz 8 (nowy) Zrównoważone 
technologie budowlane i budynki o 
zerowym zużyciu energii
Europejski sektor budowlany stoi przed 
coraz większymi wyzwaniami. Zmiany 
społeczne, takie jak starzejące się 
społeczeństwo i rosnąca liczba ludności, 
prowadzą do zapotrzebowania na większą 
wygodę, lepszą mobilność oraz większe 
bezpieczeństwo i ochronę.  Ponadto 
istotny jest  wpływ sektora budowlanego 
na środowisko i zrównoważony rozwój. 
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Budynki stanowią 40% zapotrzebowania 
na energię w UE. W budownictwie używa 
się więcej surowców niż w każdym innym 
sektorze. Stworzenie i utrzymanie 
zabudowanego środowiska wiąże się ze 
znacznym zużyciem zasobów naturalnych.

Or. en


