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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) –
wkład EIT w bardziej innowacyjną Europę
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0822),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0462/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, 

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zbyt częste są jeszcze przypadki 
fragmentarycznego występowania 
doskonałości w zakresie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji, 
choć jasnym jest, że doskonałość taka 

                                               
1 Dz.U. C […] z […], s. […].
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istnieje w Unii. Europa musi 
przezwyciężyć ten brak strategicznej 
współpracy ponad granicami państw, 
sektorów i dyscyplin. Szeroka koncepcja 
innowacji inspirowana interesem 
publicznym, która koncentruje się na 
oddziaływaniu społecznym i wykracza 
poza innowację technologiczną i 
zorientowaną na produkt, obejmuje 
wszystkie zainteresowane strony i 
uwypukla rolę innowacji społecznej, 
powinna stanowić podstawę działania 
EIT, a tym samym przyczyniać się do 
rzeczywistych przemian w naszych 
systemach i paradygmatach dotyczących 
innowacyjności.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) EIT powinien przyczyniać się do 
przyśpieszania procesu kształcenia, badań 
naukowych i wprowadzania innowacji, 
ponieważ są to kluczowe narzędzia 
realizacji zrównoważonego i 
konkurencyjnego modelu gospodarczego, 
jak również generowania i utrzymania 
przyszłych miejsc pracy. Przyczyniając się 
do realizacji tych celów, w ramach SPI 
należy tworzyć instrumenty bazujące na 
głównych wyzwaniach społecznych, wobec 
jakich staje społeczeństwo europejskie.

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) Działania i projekty EIT powinny 
obejmować stymulowanie inwestycji 
sektora prywatnego, jak również owocnej 
współpracy między instytutami 
edukacyjnymi i badawczymi, w tym 
organizacjami do spraw badań i 
technologii (RTO), przedsiębiorstwami, 
rządami i obywatelami i mogą też 
stanowić narzędzie tworzenia platform 
oraz instrumentów współpracy, takich jak 
otwarte sieci, otwarte normy, klastry, 
wymiana wiedzy i pomysłów, głównie na 
szczeblu sieci szkół wyższych.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) EIT powinien zapewniać udział 
wszystkich właściwych podmiotów, a 
jednocześnie bardziej innowacyjne 
narzędzia służące podejmowaniu kwestii 
własności przemysłowej w kontekście 
globalizacji i digitalizacji gospodarki.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2e) Zasadnicza rola EIT polega na 
zapewnieniu lepszej integracji elementów 
trójkąta wiedzy (badania naukowe, 
innowacje i edukacja), propagowaniu 
strategii politycznych mających na celu 
zacieśnienie współpracy między systemami 
kształcenia, sferą badań i światem 
biznesu, jak również na opracowywaniu 
nowych programów nauczania i 
programów doktoranckich.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2f) W tym kontekście EIT to efektywny 
organ unijny, który zajmuje się nowymi 
potrzebami, znajduje innowacyjne 
rozwiązania i umacnia ich wpływ na 
społeczeństwo. Przyjmując kulturę 
otwartości, przejrzystości i zaangażowania 
zewnętrznego, EIT może aktywnie 
wspierać podejmowanie i przyjmowanie 
nowych innowacji przez ogół 
społeczeństwa.

Or. en
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Pierwszy SPI powinien określać 
szczegółowe specyfikacje i zakres zadań 
dotyczących działalności EIT, zasady 
współpracy między Radą Zarządzającą a 
wspólnotami wiedzy i innowacji (zwanymi 
dalej „WWiI”) i warunki finansowania 
WWiI,

(3) Zakres zadań dotyczących roli EIT 
oraz wspólnot wiedzy i innowacji 
(zwanych dalej WWiI), zasady współpracy 
między Radą Zarządzającą a WWiI i 
warunki finansowania WWiI są 
regulowane rozporządzeniem (WE) nr 
294/2008.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot
Przyjmuje się niniejszym strategiczny plan 
innowacji Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, jak określono w 
załączniku.

W niniejszej decyzji ustanawia się 
strategiczny plan innowacji („SPI”) 
Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii na lata 2014–2020.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Cele strategicznego planu innowacji
1. W SPI przedstawiono priorytety dla EIT 
na lata 2014-2020, jak również zasady 
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jego funkcjonowania. Jest on zatem 
głównym narzędziem do wyznaczania 
strategicznych kierunków dla EIT, 
pozostawiając jednocześnie instytutowi 
znaczną autonomię w zakresie określania 
sposobów i środków służących osiągnięciu 
wyznaczonych celów.
2. SPI ułatwia koordynację strategii 
politycznych oraz zachowanie spójności 
między ich różnymi instrumentami, a 
także wprowadza synergie w odniesieniu 
do polityki innowacyjności, przyjmując 
prawdziwie holistyczne podejście 
skoncentrowane na głównych wyzwaniach 
społecznych.
3. SPI to kluczowe narzędzie polityki 
innowacyjności, tworzenia miejsc pracy i 
zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on 
warunki do tworzenia miejsc pracy dla 
młodych absolwentów w ramach 
projektów SPI.
4. SPI odgrywa kluczową rolę przy 
formułowaniu odpowiedzi w czasach 
kryzysu, ponieważ zasadnicze znaczenie 
ma przyciągnięcie ludzi młodych do 
nowych rodzajów miejsc pracy i 
dopilnowanie, by nowe i istniejące 
programy edukacyjne promowały dostęp 
do rynku pracy dla osób młodych.
5. SPI realizuje się zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 294/2008.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1b
Ogólne priorytety
1. EIT przyczynia się do stworzenia 
„naukowej bazy doskonałości” przez 
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promowanie mobilności ponad granicami 
dziedzin naukowych, sektorów i państw 
oraz przez zintegrowanie 
przedsiębiorczości i kultury podejmowania 
ryzyka w ramach innowacyjnych studiów 
podyplomowych.
2. Przezwyciężając fragmentację za 
pomocą długoterminowych 
zintegrowanych partnerstw i tworząc masę 
krytyczną poprzez wymiar europejski, przy 
szerokim i zrównoważonym zasięgu 
geograficznym, EIT działa jak elastyczny 
katalizator w przypadku testowania 
nowych modeli innowacyjności, 
rozwijania talentów w wymiarze 
transgranicznym oraz kreowania znaku 
firmowego doskonałości uznawanego na 
szczeblu międzynarodowym. W oparciu o 
inteligentne strategie HR, w tym 
systematyczne wykorzystywanie ekspertów 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
wewnętrzne procedury zarządzania, EIT 
przekształca się w instytucję, która staje 
się punktem odniesienia w kwestii 
innowacyjnego zarządzania.
3. EIT konsoliduje i zwiększa swoją rolę 
„inwestora”, który wspiera już istniejące 
centra doskonałości na wszystkich 
szczeblach w dziedzinie badań 
naukowych, przedsiębiorstw i szkolnictwa 
wyższego w Europie i umożliwia im 
zrzeszanie się i wspieranie istniejącej 
między nimi długoterminowej 
systematycznej współpracy. EIT 
podejmuje działania na rzecz zwiększenia 
transferu technologii i ich komercyjnego 
wykorzystania oraz na rzecz tworzenia 
nowych przedsięwzięć w ramach 
prowadzonej już działalności lub 
tworzenia nowych przedsiębiorstw 
innowacyjnych.
4. EIT korzysta ze swej elastyczności w 
celu propagowania uproszczeń, 
wdrażanych w odpowiedzialny i 
rozliczalny sposób, aby osiągać faktyczne 
rezultaty, wspierać przełomowe innowacje
oraz zaangażowanie środowiska 
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przedsiębiorców.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1c
Wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI)
1. EIT wytycza strategiczny kierunek 
działań WWiI i koordynuje oraz 
monitoruje te podmioty przy pełnym 
poszanowaniu ich autonomii, 
umożliwiając podejmowanie inicjatyw 
oddolnych, ustanawiając jednak 
procedury służące przejrzystości i 
rozliczalności. EIT dopilnowuje, by WWiI 
działały w przejrzysty sposób i 
uwzględniały interesy wszystkich 
uczestników, zarówno tych już 
zaangażowanych, jak i nowych 
podmiotów.
2. WWiI to kluczowy instrument dla EIT. 
EIT, zawsze przestrzegając tej samej 
zasady realizowania pełnej integracji 
trójkąta wiedzy oraz zgodnie z celami 
filaru 2 i 3 programu „Horyzont 2020”, 
wspiera tworzenie WWiI, które mogą się 
różnić co do wielkości i czasu 
funkcjonowania w zależności od 
okoliczności oraz kwestii, jakie mają 
podjąć. W przypadku dodatkowych WWiI 
fundusze przydziela się na 
konkurencyjnych zasadach, przy 
uwzględnieniu jakości oraz potencjału 
projektów.
3. Masa krytyczna jest konieczna, by EIT 
w pełni rozwinął swój potencjał jako 
wiodący instytut innowacji. Będzie to 
mierzone pod kątem wsparcia dla WWiI, 
intensywności i zakresu działań 
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zewnętrznych, umiejętności 
rozpowszechniania i propagowania 
działalności międzynarodowej oraz 
zdolności do opracowania procedur 
uproszczonych.
4. Duża liczba centrów doskonałości w 
poszczególnych państwach członkowskich 
często nie osiąga masy krytycznej 
koniecznej do indywidualnego 
uczestnictwa w rywalizacji w skali 
globalnej. To samo mogłoby mieć miejsce 
w przypadku małych WWiI. Ich integracja 
w ramach EIT przyniesie skutek w postaci 
wsparcia, bazy i masy krytycznej, które są 
niezbędne dla udanej realizacji. Należy 
zapewnić udział MŚP oraz mniejszych 
organizacji badawczych, jak również 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
5. Po ustanowieniu trzech pierwszych 
WWiI, czyli: zrównoważona energia 
(WWiI – „KIC InnoEnergy”), 
dostosowanie do zmiany klimatu oraz 
zapobieganie jej (WWiI – „ClimateKIC”) i 
społeczeństwo informacyjno-
komunikacyjne przyszłości (WWiI – „EIT 
ICT Labs”), Komisja zasugerowała pewne 
kolejne obszary tematyczne, w których 
należy stworzyć nowe WWiI: produkcja 
oferująca wartość dodaną, żywność na 
przyszłość (Food4Future) –
zrównoważony łańcuch dostaw od 
zasobów do konsumentów, innowacje na 
rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego 
starzenia się, zrównoważone 
poszukiwanie, wydobywanie, 
przetwarzanie, recykling i zastępowanie 
surowców, inteligentne i bezpieczne 
społeczeństwa, zrównoważona 
eksploatacja mórz, mobilność w miastach 
oraz woda. Dodatkowe propozycje 
dotyczące WWiI formułowano już w 
ramach różnych platform, tak jak miało to 
miejsce w przypadku WWiI „Marine” w 
odniesieniu do zrównoważonej 
eksploatacji mórz i przy innych okazjach 
(propozycje z zakresu innowacje na rzecz 
zdrowego stylu życia i mobilizowania ludzi 
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do działania, jak również z zakresu wody). 
EIT może niezależnie zorganizować 
przyszły proces selekcji WWiI, który 
wykracza poza ramy procesu odgórnego i 
obejmuje konkurencyjny oraz otwarty 
system składania wniosków w sprawie 
nowych WWiI.
6. EIT jest partnerem WWiI przez cały 
okres realizacji programu będącego 
przedmiotem umowy (okres od 7 do 15 lat 
lub inny, jeżeli tak uzgodniono). Po 
upływie tego okresu oraz w przypadku, 
gdy WWiI postanowi kontynuować 
działalność bez finansowania EIT bądź 
przekształcić się w jedno lub w kilka 
przedsiębiorstw, aby rozwijać działalność 
prowadzoną uprzednio przez WWiI, EIT 
może podjąć decyzję o wejściu w rolę 
pełnoprawnego partnera biznesowego 
tego nowego podmiotu.
7. Zwrot z inwestycji poczynionych przez 
EIT w WWiI mierzy się 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.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1d
Programy i działania edukacyjne
1. Kluczowy aspekt SPI to propagowanie i 
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realizowanie edukacyjnej misji EIT. W 
tym kontekście celem jest kształcenie i 
szkolenie utalentowanych ludzi, 
wyposażając ich w umiejętności, wiedzę i 
sposób myślenia potrzebne w globalnym 
społeczeństwie oraz w gospodarce opartej 
na wiedzy. W tym kontekście należy 
rozwijać program stypendialny Marie 
Curie jako element działalności EIT.
2. EIT opracowuje programy szkolenia na 
różnych poziomach (programy 
magisterskie, programy doktoranckie, 
programy szkół letnich, specyficzne 
programy szkoleniowe), przyjmując na 
siebie długoterminowe zobowiązania 
niezbędne do wprowadzenia trwałych 
zmian w obszarze szkolnictwa wyższego, 
szczególnie w oparciu o te nowe, trans- i 
interdyscyplinarne stopnie i tytuły ze 
znakiem EIT. EIT powinien podejmować 
starania na rzecz uzyskiwania uznania dla 
owych kwalifikacji EIT na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym w ramach 
wzajemnej oceny. EIT – sam lub we 
współpracy z innymi szkołami wyższymi 
lub ośrodkami badawczymi z Europy lub z 
państw trzecich – może organizować 
programy lub kursy z zakresu 
podstawowych i kluczowych dyscyplin 
umożliwiających innowacyjność.
3. Programy te mogą stanowić integralną 
część działalności WWiI, mogą być 
wynikiem różnych rodzajów współpracy 
WWiI lub być organizowane przez sam 
EIT bądź też we współpracy z WWiI. EIT 
udziela 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.
4. Aby rozszerzyć prowadzoną działalność 
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edukacyjną o większą liczbę 
zróżnicowanych form studiów, 
zwiększając oddziaływanie tej działalności 
i docierając do szerszego grona 
odbiorców, EIT i WWiI mogą uwzględnić 
szerszy zakres innowacyjnych działań 
związanych z rozwojem zawodowym, 
włączając w to kształcenie kadry 
zarządzającej, szkolenia dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, moduły w 
ramach studiów prowadzących do 
uzyskania pierwszego stopnia/tytułu czy 
też pakiety ukierunkowane na edukację 
szkolną.
5. EIT wprowadza szczegółowy program 
dla osób fizycznych, aby dopilnować, by 
znajdujące się poza WWiI i ich centrami 
kolokacji talenty – studentów, 
naukowców, nauczycieli i przedsiębiorców 
na wszystkich szczeblach kariery – zostały 
uwzględnione w ramach EIT. Program 
taki będzie dawał najbardziej 
utalentowanym osobom możliwość 
korzystania ze środowisk innowacyjnych 
utworzonych w obrębie centrów kolokacji, 
a ponadto będzie stwarzał zachęty do 
pełnego wykorzystania wiedzy, w tym 
wiedzy eksperckiej, nabytych w obszarach 
znajdujących się poza WWiI. Należy się 
spodziewać, że Fundacja EIT może 
odgrywać znaczącą rolę w tej dziedzinie.
6. Rada Zarządzająca EIT może 
regularnie organizować europejskie lub 
międzynarodowe konferencje na odnośne 
tematy wchodzące w zakres działalności 
instytutu, przekształcając EIT w 
prawdziwy europejski punkt spotkań 
badaczy, specjalistów, nauczycieli i 
studentów z całej Europy i spoza niej.
7. EIT wspiera rozwój niezbędnych 
zasobów ludzkich w innowacyjnym 
społeczeństwie, kształcenie kluczowych 
podmiotów (takich jak studenci, 
przedsiębiorcy i badacze) oraz określanie 
warunków ramowych i najlepszych 
praktyk w kwestiach polityki, uregulowań 
prawnych i normalizacji w danym 
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sektorze.
8. EIT zachęca do tworzenia sieci 
absolwentów EIT, wspierając tym samym 
wymianę wiedzy, opiekę pedagogiczną i 
tworzenie sieci kontaktów.
9. We współpracy z Komisją EIT pomaga 
WWiI angażować władze regionalne i 
lokalne, ponieważ odgrywają one istotną
rolę w procesie zbliżania przedsiębiorstw, 
szczególnie MŚP, instytucji wiedzy i władz 
publicznych, występując tym samym jako 
pośrednik między tymi różnymi 
podmiotami, państwami członkowskimi i 
Unią.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1e
Prawa własności intelektualnej
1. Jeżeli chodzi o politykę informacji 
naukowej w zakresie swoich danych i 
ustaleń badawczych, ogólną zasadą EIT 
jest otwarty dostęp do publikacji, 
ponieważ dostęp taki uznaje się za 
kluczowe narzędzie zapewniania i 
usprawniania przepływu informacji 
naukowych w Unii Europejskiej. W 
związku z tym EIT pokrywa koszty 
publikacji artykułów objętych wzajemną 
oceną w ogólnodostępnych czasopismach 
oraz przechowywania tych artykułów w 
ogólnodostępnych repozytoriach.
2. Ta polityka otwartego dostępu jest 
ograniczona do niekomercyjnego 
wykorzystania udostępnianych informacji. 
W przypadku jakiegokolwiek 
wykorzystania ukierunkowanego na zysk 
EIT stosuje pełną ochronę praw własności 
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intelektualnej EIT, WWiI oraz badaczy.
3. Przyjęto przepisy dotyczące własności 
intelektualnej, zgodnie z którymi EIT, 
badacze, zaangażowane przedsiębiorstwa i 
WWiI jako podmiot prawny dzielą między 
sobą zyski z praw własności intelektualnej 
w zależności od konkretnego przypadku 
związanego z własnością intelektualną. 
Zapewni to niejaki zwrot z inwestycji EIT.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1f

Centrala EIT
1. Centrala EIT zapewnia WWiI szereg 
usług w zakresie zagadnień 
horyzontalnych, w przypadku gdy możliwe 
jest osiągnięcie przyrostu wydajności, oraz 
realizuje inne polityki korporacyjne w tym 
samym celu.
2. Centrala EIT rozwija zdolność do 
systematycznego przyswajania 
doświadczeń WWiI i udostępniania 
wynikłych z tego ustaleń z korzyścią dla 
szerszej wspólnoty innowacji. Centrala 
EIT zapewnia WWiI szereg usług w 
zakresie zagadnień horyzontalnych, w 
przypadku gdy możliwe jest osiągnięcie 
przyrostu wydajności, oraz realizuje inne 
polityki korporacyjne w tym samym celu. 
Z upływem czasu centrala EIT zacznie 
dysponować bogatym zbiorem dobrych 
praktyk i stanie się dla decydentów 
prawdziwym partnerem wiedzy.
3. Przyciąganie i zatrzymywanie 
utalentowanych specjalistów stanowi 
wyzwanie dla centrali EIT. Aby pozyskać 
osoby o największych talentach i 
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umiejętnościach biuro EIT określa jasną 
strategię HR dla swojego zespołu, stosując 
unijną zasadę godnych miejsc pracy, w 
tym rozwiązania wykraczające poza 
bezpośrednie zatrudnienie, takie jak 
oddelegowanie lub zatrudnienie czasowe, 
promujące regularną wymianę personelu, 
a także staże we współpracy z innymi 
centrami doskonałości w dziedzinie 
innowacji.
4. Jako światowy gracz w dziedzinie 
technologii i innowacji, w pełni 
ukierunkowany na doskonałość, EIT sam 
musi mieć doskonałą siedzibę. Będzie to 
nie tylko odzwierciedlać znaczenia, jakie 
cała Unia przywiązuje do polityki w 
dziedzinie technologii i innowacyjności, 
lecz może też stać się najważniejszym dla 
EIT instrumentem komunikowania się 
instytucjonalnego, instrumentem w 
zakresie jego relacji międzynarodowych 
oraz konsolidacji znaku firmowego 
doskonałości w wymiarze światowym.
5. Aby odpowiednio rozwijać swoje 
programy i działania określone w planie 
strategicznym, EIT potrzebuje różnych 
rodzajów budynków. Parlament 
Europejski jest otwarty w kwestii 
udzielenia wsparcia na rzecz przeniesienia 
centrali EIT do budynków Parlamentu 
Europejskiego w Strasburgu. Budynki te 
mają pełny potencjał, aby stać się tanim, 
łatwym i szybkim rozwiązaniem kwestii 
lokalizacji EIT, central niektórych WWiI 
czy centrów kolokacji, nowych 
przedsiębiorstw, Fundacji EIT, 
Stowarzyszenia Absolwentów EIT. Można 
by tam ponadto organizować duże i małe 
konferencje sponsorowane, seminaria, 
inicjatywy kilku WWiI, studia 
magisterskie i doktoranckie oraz 
programy szkoleniowe, jak również 
wystawy technologiczne czy naukowe oraz 
inne imprezy.
6. Komisja, wraz z Radą Zarządzającą 
EIT, przedstawi w 2015 r. Parlamentowi i 
Radzie ekspertyzę na temat warunków 
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instytucjonalnych, finansowych i 
logistycznych, jakie należy spełnić, aby 
dokonać przeniesienia centrali EIT do 
budynków Parlamentu Europejskiego w 
Strasburgu.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1g
Współpraca unijna i międzynarodowa
1. EIT, jako instrument ogólnounijnej 
kooperacji między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami trójkąta 
wiedzy, działa na zasadzie współpracy i 
komplementarności – nie zaś 
konkurencyjności – ze wszystkimi 
instytucjami badawczymi i edukacyjnymi 
ze wszystkich państw członkowskich, czyli 
ze stowarzyszeniami szkół wyższych, 
przedsiębiorstwami, klastrami i 
organizacjami badawczymi.
2. EIT – w ścisłej współpracy z WWiI –
rozwija prężną strategię międzynarodową, 
rozpoznając uczestników dialogu i 
potencjalnych partnerów z Unii i spoza 
niej oraz nawiązując z nimi kontakty. 
Tworząc silny światowy znak firmowy EIT 
(dzięki doskonałości swego personelu, 
działalności, publikacji i prestiżowej 
lokalizacji) oraz budując strategiczne 
relacje z kluczowymi partnerami z całego 
świata, EIT może być bardzo atrakcyjny 
sam w sobie, a dodatkowo zwiększyć 
atrakcyjność partnerów współpracujących 
w ramach WWiI.
3. EIT ustanawia regularne forum 
zainteresowanych stron EIT w celu 
ułatwienia wzajemnych relacji i 
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wzajemnego uczenia się z szerszą 
wspólnotą innowacji z całego trójkąta 
wiedzy, a w tym z władzami krajowymi i 
regionalnymi.
4. EIT systematycznie wykorzystuje 
istniejące stowarzyszenia szkół wyższych, 
organizacje przedsiębiorców i organizacje 
badawcze, a także organizacje klastrów 
jako platformy wymiany wiedzy i 
rozpowszechniania wyników.
5. EIT tworzy mechanizm w celu dalszego 
ułatwienia synergii pomiędzy EIT, jego 
WWiI a innymi inicjatywami UE, np. w 
formie corocznego spotkania EIT, WWiI i 
odpowiednich służb Komisji.
6. EIT wykorzystywany jest jako kluczowy 
instrument Unii Europejskiej na rzecz 
globalnej współpracy w dziedzinie 
technologii i innowacji.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1h
EIT i inne instrumenty unijne
1. EIT i WWiI, jako jedyne instrumenty 
obejmujące wszystkie elementy trójkąta 
wiedzy, stwarzają dodatkowe możliwości w 
zakresie innowacyjności, 
przedsiębiorczości i otoczenia 
przemysłowego dla badaczy 
uczestniczących w programie „Marie 
Curie” oraz dla studentów biorących 
udział w programie „Erasmus dla 
wszystkich”.
2. Ze względu na swoje cechy 
charakterystyczne WWiI stanowią jądro 
ogólnoeuropejskiej polityki 
innowacyjności i systemów innowacji. 
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Należy bardziej uwypuklać wspólne 
inicjatywy technologiczne (WIT), 
kluczowy instrument przy podejmowaniu 
kwestii fragmentacji działalności 
badawczej, oraz opracować podejście 
progresywne w odniesieniu do tych dwóch 
narzędzi. WIT i nowo utworzone 
partnerstwa publiczno-prywatne stanowią 
platformy służące promocji prowadzonych 
na szeroką skalę oraz inicjowanych przez 
przemysł badań naukowych i powinny 
opierać się na tych samych podstawach co 
SPI, jeżeli chodzi o propagowanie 
zrównoważonego wzrostu 
ukierunkowanego na redystrybucję i 
konkurencję.
3. EIT wzmacnia interakcje 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 zasadniczą rolę w 
procesie umacniania powiązań między 
szczeblem lokalnym i globalnym.

Or. en

Poprawka 17
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – akapit drugi

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 

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 
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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.

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 
jeszcze wystarczającej skali, aby 
rzeczywiście działać jako pełnoprawny 
organ europejski.

EIT jako rzeczywisty instytut
EIT musi być czymś więcej niż po prostu 
„sumą swoich poszczególnych 
elementów”, jak to ma obecnie miejsce w 
przypadku WWiI. UE potrzebuje 
uznawanego na szczeblu 
międzynarodowym znaku doskonałości, a 
cel ten można zrealizować, przydzielając 
EIT szerokie i inkluzywne pole działania.
W tym kontekście konieczne są dodatkowe 
WWiI, by EIT uzyskał masę krytyczną. 
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.

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 
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zrzeszanie się i wspieranie istniejącej 
między nimi długoterminowej 
systematycznej współpracy.
UE nie może sobie jednak pozwolić na 
utratę czy marnotrawienie wiedzy. Mając 
na uwadze powyższe, EIT musi 
uwzględniać też sieci szkół wyższych (obok 
tych należących już do WWiI), jak 
również granty „Marie Curie” na rzecz 
innowacji i współpracować w ścisły i 
wyraźny sposób z WIT, regionalnymi 
wspólnotami innowacji i realizacji, jak 
również z innymi innowacyjnymi 
formacjami, które prowadzą czy 
propagują badania naukowe i które mogą 
się dopiero pojawić ( w tym z mniejszymi 
WWiI). Nawet jeśli przedmiot badań nie 
znajduje się w centrum zainteresowania 
istniejących WWiI, EIT promuje 
multidyscyplinarne podejście do innowacji 
i wspiera rozwój nietechnologicznych 
organizacyjnych systemów innowacji i 
innowacji w sektorze publicznym, które są 
niezbędnym elementem uzupełniającym 
obecne działania innowacyjne, jak 
również ewentualne przyszłe działania 
tego rodzaju.

Or. en

Poprawka 18
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – akapit trzeci

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 

skreślony



PR\902884PL.doc 25/40 PE489.613v01-00

PL

WWiI.

Or. en

Poprawka 19
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – akapit czwarty

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, stosując jasną, przejrzystą i 
publiczną procedurę. 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.

Or. en

Poprawka 20
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – akapit pierwszy
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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. 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 w jasny i przejrzysty sposób 
będący przedmiotem odpowiedzialności 
publicznej; strategie te będą jednocześnie 
wspierać działania strategiczne z 
perspektywy EIT.

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Efekt dźwigni jest jednym z głównych 
celów wykorzystywania przez EIT 
funduszy unijnych. EIT i WWiI powinny 
też odnajdować synergie z odnośnymi 
inicjatywami unijnymi, jak również z 
powstającymi centrami doskonałości, 
gminami i innowacyjnymi regionami w 
słabiej rozwiniętych państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 22
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – akapit czwarty
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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 
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.

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 
(w tym kursy z zakresu szkolenia 
zawodowego) 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. en



PE489.613v01-00 28/40 PR\902884PL.doc

PL

Poprawka 23
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – akapit pierwszy

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: pierwsza 
rozpocznie się w 2014 r., a druga w 2018 
r. 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 24
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – akapit szósty a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykaz ten to niechybnie tylko punkt 
wyjścia dla analizy ewentualnych nowych 
WWiI, nie można go jednak uznać za 
wyczerpujący. Nowe WWiI, w tym ich 
priorytetowe dziedziny oraz organizacja i 
ramy czasowe procedury wyboru, powinny 
zostać uruchomione i wybrane w ramach 
otwartego procesu przetargowego, zgodnie 
z priorytetami i celami z zakresu „wyzwań 
społecznych” oraz „wiodącej pozycji w 
kluczowych technologiach 
przemysłowych”.

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – akapit siódmy

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.

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. Realizacja najlepiej 
ocenionych wniosków rozpocznie się w 
2014 r. Następnie, po dokonaniu oceny 
programu „Horyzont 2020”, EIT i WWiI, 
zainicjowana zostanie nowa procedura 
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przetargu otwartego, aby wyłonić nowe 
WWiI, których działalność rozpocznie się 
w 2018 r.

Or. en

Poprawka 26
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.2 – akapit siódmy

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 międzynarodowej współpracy w 
dziedzinie wiedzy i innowacji. Tworząc 
silny znak firmowy i budując strategiczne 
stosunki z kluczowymi partnerami z całego 
świata, EIT może dodatkowo zwiększyć 
atrakcyjność partnerów współpracujących 
w ramach WWiI czy jakiejkolwiek innej 
działalności bądź obszaru działania. 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 między innymi sieci 
absolwentów EIT.

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 2 – punkt 2.3 – akapit piąty – tiret szóste
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

stworzy – we współpracy z Komisją i 
WWiI – kompleksowy system 
monitorowania: wkładu EIT do programu 
„Horyzont 2020”, wpływu EIT 
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, które zostanie 
przesłane Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie

Or. en

Poprawka 28
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 3 – punkt 3.2 – akapit drugi

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, 

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, promocji 
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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.

wymiany wiedzy między WWiI a sieciami 
uczelni wyższych, wspólnot innowacji i 
realizacji, mniejszych WWiI i innej 
działalności badawczej prowadzonej przy 
wykorzystaniu funduszy EIT, 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.

Or. en

Poprawka 29
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 4 – punkt 4.2 – akapit pierwszy

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.

Budżet EIT na lata 2014–2020 wynosi 3,1 
mld EUR i składa 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., wydatki na 
rozpowszechnianie, działania zewnętrzne i 
administrację.

Or. en
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Poprawka 30
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 4 – punkt 4.2 – akapit drugi

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.

Znaczna część budżetu EIT zostanie 
przydzielona na finansowanie dawnych 
oraz nowych WWiI utworzonych w 
ramach drugiej i trzeciej fali, zgodnie z 
planami, które zostaną zatwierdzone przez 
Radę Zarządzającą, wynikami procesu 
selekcji WWiI oraz wskaźnikiem 
wykonania, a także zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 294/2008.

.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 4 – punkt 4.2 – akapit trzeci

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 32
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 4 – punkt 4.2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również uczestniczyć w EIT będzie uczestniczyć w szeregu działań 
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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).

zewnętrznych i w zakresie 
rozpowszechniania, 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. Na realizację tych działań 
przydzielone zostanie około 10 do 15% 
budżetu EIT.

Or. en

Poprawka 33
Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 4 – punkt 4.2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli EIT ma stać się prekursorem 
nowych 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 

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 
5% budżetu EIT.
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mln EUR do końca 2015 r. W związku z 
powyższym wydatki administracyjne 
wyniosą około 77 mln EUR w latach 
2014-2020.

Or. en
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UZASADNIENIE

Istnieje powszechny konsensus co do znaczenia EIT jako kluczowego instrumentu polityki 
UE w dziedzinie technologii i innowacji oraz co do jego strategii i funkcjonowania. 
Umożliwia to sprawozdawcy pominięcie w tym krótkim uzasadnieniu wszystkich tych 
kwestii, w odniesieniu do których nie zachodzi konieczność wprowadzania znaczących zmian 
we wniosku Komisji, i skupienie się na aspektach, które w naszej opinii powinny zostać w 
pewnym stopniu zmienione, tak aby lepiej realizować istotne cele EIT.

EIT jako instytut europejski i ogólnoświatowy znak firmowy doskonałości

EIT nie jest programem, ani siecią: EIT jest instytutem. Oczywiście działa on w ramach 
programu i tworzy sieci w dziedzinie technologii i innowacji z wieloma różnymi partnerami, 
lecz jest też instytutem o ważnej roli do odegrania, a jest to rola jedynego administratora, 
koordynatora i podmiotu uławiającego działalność WWiI. Ponieważ EIT to instytut, należy 
podchodzić do niego w szczególny sposób, który jest odmienny od podejścia stosowanego w 
przypadku innych sekcji programu „Horyzont 2020”. Jako że EIT to nie tylko instrument na 
rzecz bezpośrednich działań w dziedzinie innowacji, lecz także działań w obszarze edukacji, 
wprowadza on do polityki UE w sferze badań naukowych i innowacji w pełni rozwinięty 
wymiar edukacyjny. Chodzi tu o jedną z cech szczególnych EIT w ramach całej polityki UE: 
jest to jedyny instrument, który realizuje trójkąt wiedzy. 

Naszym celem jest uczynienie z EIT znaczącego partnera w dziedzinie innowacyjności w 
Europie i poza jej granicami, lecz także głównego centrum badań i wymiany naukowej i 
technologicznej, rozpowszechniania dobrych praktyk i kultury wymiany wiedzy. 

EIT może zwiększyć swoją rolę w tej dziedzinie, goszcząc i organizując (lub 
współorganizując ze swoimi WWiI) duże konferencje, seminaria, wystawy technologiczne, 
jak również szczegółowe działania szkoleniowe, moduły w ramach studiów prowadzących do 
uzyskania pierwszego stopnia/tytułu bądź pakiety w ramach edukacji szkolnej, kursy letnie i 
program stypendialny EIT obok programów magisterskich i doktoranckich, które już 
funkcjonują i powinny być dalej rozwijane.

Choć EIT jest instytutem edukacyjnym, technologicznym i innowacyjnym, nie może być 
postrzegany (ani nie może funkcjonować) jako konkurent dla publicznych bądź prywatnych 
szkół wyższych i ośrodków badawczych, lecz jako ważne narzędzie, którym dysponują
wszystkie te podmioty, aby rozwijać lepszą współpracę, stałą wymianę poglądów i 
doświadczeń oraz opracowywać różne rodzaje wspólnych projektów: wspólnych projektów 
badawczych, wspólnych projektów innowacyjnych i wspólnych projektów edukacyjnych. W 
ten sposób EIT będzie w większym stopniu wspierać UE przy rozwiązywaniu problemów 
wspomnianych we wniosku Komisji, jako że „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”.

Musimy też przyznać, że EIT jest słabo widoczny w Europie, a także w wymiarze globalnym, 
brakuje mu też uznania. Nowy plan strategiczny powinien uwzględniać ten problem i być 
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ukierunkowany na stworzenie uznanego na szczeblu międzynarodowym znaku firmowego 
doskonałości, co pomoże przyciągać utalentowane osoby z Europy i z zagranicy, a także 
nawiązać strategiczne relacje z kluczowymi partnerami na całym świecie.

Aby zrealizować ten cel, niezbędne są pewne posunięcia. Ambitny plan uwzględniający 
powyższe działania z pewnością pomoże w rozwiązaniu tego problemu; potrzebna jest też 
właściwa i skuteczna komunikacja; wierzymy jednak, że zasadniczy krok naprzód w kwestii 
siedziby instytutu będzie kluczowym elementem tego planu strategicznego.

Nowa centrala EIT

W świecie biznesu centrala przedsiębiorstwa to bez wątpienia instrument o zasadniczym 
znaczeniu z punktu widzenia komunikacji instytucjonalnej i pozycjonowania marki. 
Uważamy, że nadszedł czas, by podjąć tę kwestię w odniesieniu do EIT, jeżeli chcemy 
zbudować światowy znak firmowy doskonałości, a cel ten, jak się wydaje, został już 
uzgodniony.

Aby EIT mógł być postrzegany jako światowy gracz w dziedzinie technologii i innowacji, w 
pełni ukierunkowany na doskonałość, sam instytut musi mieć doskonałą siedzibę. Będzie to 
odzwierciedlać znaczenie, jakie cała UE przywiązuje do polityki w dziedzinie technologii i 
innowacji.

W naszej opinii budynki PE w Strasburgu w pełni pasują na siedzibę EIT. Uważamy, że 
przeniesienie centrali EIT do budynków w Strasburgu stanowi pozytywną zmianę nie tylko 
dla instytutu, lecz także dla Parlamentu i UE, zarówno w wymiarze politycznym, jak i 
gospodarczym. Byłoby to bardzo korzystne rozwiązanie również dla miasta Strasburg. 
Sprawdźmy dlaczego.

Ulokowanie EIT w budynkach PE w Strasburgu natychmiast zostanie zauważone w Europie i 
na świecie i sprawi, że projekt EIT znajdzie się w centrum zainteresowania światowych 
mediów. Przez europejskich obywateli i przedsiębiorstwa, jak również przez naszych 
partnerów z całego świata byłoby to postrzegane jako główny symbol nowej wizji, którą UE 
przyjmuje na następny okres 7-letni, zwiększając swoje ukierunkowanie i zobowiązania na 
rzecz silniejszej polityki innowacyjności.

Z politycznego punktu widzenia posunięcie to było zgodne ze stanowiskiem większości 
posłów do PE dotyczącym ustanowienia jednej siedziby. Zostało ono potwierdzone ostatnio w 
głosowaniu imiennym. Byłoby też ono zgodne z życzeniem wielu posłów do PE, by w 
związku z tą decyzją nie pozostawiać „pustej przestrzeni”. 

W kontekście nastawienia opinii publicznej do UE i jej instytucji, szczególnie w obecnych 
czasach kryzysu i cięć w wydatkach publicznych, decyzja ta może się spotkać jedynie ze 
zrozumieniem.

Z ekonomicznego punktu widzenia, uwzględniając budżet ogólny UE i liczby całkowite (tak 
jak musimy to zrobić), rozwiązanie to mogłoby się przyczynić jedynie do redukcji kosztów 
całkowitych. Aby zrealizować tę opcję, nie są potrzebne żadne dodatkowe środki finansowe, a 
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wręcz przeciwnie.

Dla miasta Strasburg byłoby to bardzo pozytywne rozwiązanie. Prestiż miasta pozostanie 
nienaruszony; ulegnie on nawet zwiększeniu, ponieważ Strasburg zostałby Europejską Stolicą 
Wiedzy i Innowacji, nie tylko ze względu na ulokowanie tam EIT, lecz także dlatego, że 
dzięki charakterystyce budynków UE mogłaby tam również realizować inne europejskie 
projekty akademickie czy badawcze i zaoferować siedzibę innym europejskim instytucjom. Z 
punktu widzenia właściwego zarządzania życiem w mieście znacznie lepiej jest, by zamiast 
trzech dni szczytu w miesiącu, kiedy to do miasta przybywają tysiące ludzi, osoby tam 
mieszkające i pracujące przebywały w nim na stałe. W każdym razie EIT regularnie 
organizowałby w Strasburgu duże imprezy z dużą liczbą uczestników.

Dla EIT i jego obecnej, lecz głównie przyszłej działalności budynki w Strasburg wydają się 
absolutnie idealne. Mają one pełny potencjał, aby stać się tanim, łatwym i szybkim 
rozwiązaniem kwestii lokalizacji centrali EIT. Instytut mógłby tam ponadto organizować duże 
konferencje, seminaria, prowadzić działania i kursy szkoleniowe, jak również prezentować 
wystawy technologiczne czy naukowe, dysponując licznymi dużymi i małymi 
pomieszczeniami (czy salami wykładowymi), biurami, barami i restauracjami, a nawet 
kilkuset pokojami z pełną infrastrukturą sanitarną, w których można by bezpłatnie 
przyjmować uczestników tych imprez przyjeżdżających z całego świata.

Budynek w Strasburgu stałby się też siedzibą Fundacji EIT, forum zainteresowanych stron 
EIT, Stowarzyszenia Absolwentów EIT i innych inicjatyw, nowych przedsiębiorstw czy sieci 
uczelni wyższych.

Można by tam też ulokować niektóre nowe centra kolokacji WWiI, a partnerzy zyskaliby 
doskonałe warunki do ścisłej codziennej współpracy (co powinno pozostać bez uszczerbku 
dla głównych wytycznych politycznych w sprawie odrębnych lokalizacji WWiI, co pomaga 
zwiększyć powiązania między szczeblem lokalnym a globalnym, a także zacieśnić 
współpracę z różnymi organami krajowymi i regionalnymi oraz ze szkołami wyższymi, 
klastrami i MŚP).

Wiemy, że PE nie może sam zdecydować o tej zmianie. Może on jednak wyrazić swoje 
stanowisko i zwrócić się do Komisji o przygotowanie studium wykonalności. To właśnie 
proponujemy.

Alokacja środków

Do realizacji zadań niezbędnych, by EIT stał sie światowym znakiem firmowym 
doskonałości, potrzebny jest realny budżet instytutu, który jest znacznie większy niż zwykła 
suma budżetów poszczególnych WWiI. We wniosku Komisji przewidziano 4,4% na 
rozpowszechnianie i działania zewnętrzne oraz 2% na administrację. Taka alokacja środków 
jest zgodna z obecną wizją Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii „tylko WWiI” 
(lub niemal „tylko WWiI”). Być może wizja EIT jako projektu realizowanego na zasadzie 
„tylko WWiI” nie jest już właściwa w kontekście ważnej misji i roli, jaką instytut ten może 
odegrać w UE, w formie opisanej i zasugerowanej we wniosku Komisji.
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Aby jednak stworzyć EIT w oparciu o odmienną i bardziej ambitną wizje, nie potrzebujemy 
tak naprawdę więcej pieniędzy dla instytutu: wystarczająca może się okazać zwykła zmiana w 
podziale środków zaproponowana przez Komisję. Chodzi tu o przydzielenie od 10 do 15% 
całkowitego budżetu na działania własne EIT, przy zachowaniu 2% na wydatki 
administracyjne i pozostałej kwoty dla WWiI, biorąc pod uwagę to, co wynika z liczby i 
wielkości WWiI.

Liczba i wielkość WWiI

Model i wielkość WWiI, które zastosowano w procesie tworzenia trzech pierwszych WWiI, 
wymagając, by uzyskały one masę krytyczną już w momencie powstania, były 
prawdopodobnie odpowiednie, kiedy rozpoczynano realizację omawianego projektu. W 
świecie technologii i innowacji zdolność do uzyskania masy krytycznej ma naprawdę 
kluczowe znaczenie. 

Podobne wymogi mogą zostać utrzymane w odniesieniu do niektórych nowych WWiI. 
Obecnie może wchodzić w grę zastosowanie nieco innego podejścia: jeżeli EIT funkcjonuje 
jako taki i zyskuje odpowiedni wymiar, czy nie można uznawać jego samego (w połączeniu z 
siecią WWiI istniejących w danym momencie) za podmiot zapewniający masę krytyczną lub 
stanowiący bazę masy krytycznej, wspierając tworzenie mniejszych WWiI czy realizacje 
innych projektów EIT z zakresu współpracy regionalnej? Przy podejmowaniu konkretnych 
wyzwań mniejsze WWiI mogą okazać się niekiedy lepszym rozwiązaniem. W tym przypadku 
stosowanie dogmatycznego podejścia do wielkości WWiI (jeden rozmiar jest odpowiedni dla 
wszystkich) mogłoby stanowić przeszkodę dla znalezienia najlepszego rozwiązania.

Powinniśmy działać zgodnie z rozwiązaniami, które stosuje się czasem w świecie biznesu, 
gdzie utworzenie mniejszego przedsiębiorstwa powiązanego z większą grupą może wiązać się 
zarówno z prostotą i elastycznością właściwą dla mniejszych organizacji, jak i z prestiżem, 
stabilnością i gwarancjami rynkowymi, jakie zapewnia duża grupa, a wszystko to w ramach 
przejrzystego i dialektycznego połączenia.

Obecnie należy zwiększać liczbę, zróżnicowanie tematyczne i zasięg regionalny WWiI. 
Należy podkreślić, że zarówno większe, jak i mniejsze WWiI powinny zawsze być wysoce 
zintegrowanymi partnerstwami, które łączą wokół konkretnych wyzwań społecznych szkoły 
wyższe, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa (w tym MŚP) i inne podmioty z dziedziny 
innowacji.

Na lata 2014–2020 Komisja określiła już sześć obszarów tematycznych, w których tworzenie 
nowych WWiI może mieć największy potencjał wniesienia wartości dodanej do istniejących 
działań i spowodowania rzeczywistego skokowego rozwoju innowacji:

• produkcja oferująca wartość dodaną;
• żywność na przyszłość – zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumentów;
• innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się;
• zrównoważone poszukiwanie, wydobywanie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie 
surowców;
• inteligentne i bezpieczne społeczeństwa;
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• mobilność w miastach.

Uważamy, że jest zbyt wcześnie, by zatwierdzić i zamknąć ten wykaz oraz że należy dalej 
rozwijać podejście oddolne, jeżeli chodzi o inne obszary, w których mogą występować 
kwestie warte rozważenia, tak jak to miało miejsce w przypadku WWiI z zakresu 
zrównoważonej eksploatacji mórz, wody i morza. Wykaz ten nie jest jeszcze zamknięty, nie 
podjęto też jeszcze decyzji w sprawie liczby i wielkości nowo tworzonych WWiI oraz ram 
czasowych ich działalności. W oparciu o powyższe obszary tematyczne EIT, zgodnie z 
rozporządzeniem, będzie mógł niezależnie zorganizować przyszły proces selekcji WWiI w 
otwarty, przejrzysty i konkurencyjny sposób, uwzględniając przy tym priorytety programu 
„Horyzont 2020”.

Rada Zarządzająca EIT powinna uzyskać niezależność w kwestii zorganizowania, w 
publiczny i przejrzysty sposób oraz zgodnie z rozporządzeniem EIT, przyszłego procesu 
selekcji WWiI, uwzględniając tematy ogólne, adekwatne w kontekście wielkich wyzwań 
społecznych. Zaproszenie do składania wniosków powinno mieć charakter bardziej otwarty i 
nie ograniczać się z góry do trzech obszarów działania w ramach każdej fali, tak jak 
zasugerowała to Komisja. Obszarów tych może być więcej, może też być ich mniej.
Zastosowanie bardziej elastycznego podejścia w kwestii wielkości (i potrzeb finansowych 
WWiI) może doprowadzić do sytuacji, w której możliwe stanie zaplanowanie więcej niż 
trzech WWiI w ramach drugiej i/lub trzeciej fali.

W każdym razie Rada Zarządzająca będzie informować instytucje UE, a konkretnie 
Parlament, o przebiegu tego procesu i uwzględni ich opinię w przedmiotowej sprawie.

Długoterminowe relacje gospodarcze z WWiI

W pierwszej fazie cyklu życia WWiI EIT zapewnia do 25% ich budżetu. Zwrot z inwestycji EIT 
w WWiI można mierzyć jako korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, takie jak większe szanse 
edukacyjne, tworzenie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy, nowych produktów i 
usług.

Z biegiem czasu, przejmowaniem rynku i wykorzystywaniem szans społecznych WWiI mogą 
uniezależnić się finansowo od EIT, kiedy początkowy projekt w sposób naturalny się
zakończy. Nie oznacza to jednak, że EIT powinien zerwać swoje związki ekonomiczne z danym 
WWiI bądź z instytucją czy przedsiębiorstwem, w jakie się ona przekształci po zakończeniu 7-
lub 15-letniego programu. EIT powinien uznawać się za długookresowego partnera 
biznesowego w ramach projektu, który pomógł opracować, a także za beneficjenta dochodów, 
które mogą zostać wygenerowane, a nie tylko tych związanych z bezpośrednim i pośrednim 
korzystaniem z własności intelektualnej.

Utrzymanie tego partnerstwa może mieć strategiczne znaczenie z technologicznego, lecz 
także z gospodarczego punktu widzenia. Dochody takie stanowiłyby wsparcie dla budżetu 
EIT w zakresie finansowania nowych WWiI bądź przy opracowywaniu innych projektów 
edukacyjnych.


