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PR_COD_1amCom

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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 294/2008 ustanawiające Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0817),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0467/2011),

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

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Budżetowej i Komisji Przemysłu i Komisji Prawnej 
(A7–0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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



PE489.664v01-00 6/45 PR\903210PL.doc

PL

inicjatywy Unia innowacji i Mobilna 
młodzież.

Or. en

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(4) Zasady dotyczące zarządzania prawami 
własności intelektualnej są określone w 
zasadach uczestnictwa. Ponadto, jako 
wiodące instytucje europejskie działające 
na rzecz innowacji, EIT i wspólnoty 
wiedzy i innowacji (zwane dalej „WWiI”) 
powinny dążyć do opracowywania 
innowacyjnych praktyk w zakresie 
zarządzania prawami własności 
intelektualnej.

Or. en

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) EIT powinien współpracować 
bezpośrednio z krajowymi i regionalnymi 
przedstawicielami i zainteresowanymi 
stronami funkcjonującymi w łańcuchu 
innowacji, co miałoby korzystne skutki dla 
obu stron. Aby uczynić taki dialog i 
wymianę bardziej systematycznymi, należy 
zorganizować forum zainteresowanych 
stron EIT, gromadzące szerszą społeczność 
zainteresowanych stron wokół zagadnień o 
charakterze przekrojowym.

(6) EIT powinien współpracować 
bezpośrednio z krajowymi i regionalnymi 
przedstawicielami i zainteresowanymi 
stronami funkcjonującymi w łańcuchu 
innowacji, co miałoby korzystne skutki dla 
obu stron. Aby uczynić taki dialog i 
wymianę bardziej systematycznymi, należy 
zorganizować forum zainteresowanych 
stron EIT, gromadzące szerszą społeczność 
zainteresowanych stron wokół zagadnień o 
charakterze przekrojowym. Wszystkie 
WWiI powinny również ustanawiać fora 
zainteresowanych stron w swoich 
poszczególnych obszarach działalności.
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6a) EIT powinien dążyć do bardziej 
zacieśnionej współpracy z małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), aby 
zapewnić ich aktywny udział w 
działaniach WWiI. Ponadto, w 
stosownych przypadkach, w działania 
WWiI powinny być zaangażowane spółki 
publiczne i organy lokalne, jak również 
organizacje nienastawione na zysk.

Or. en

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6b) EIT powinien propagować 
multidyscyplinarne podejścia w zakresie 
innowacji, w tym opracowywanie 
rozwiązań pozatechnologicznych, podejść 
organizacyjnych, nowych modeli 
biznesowych, innowacji systemowych oraz 
innowacji dla sektora publicznego, jako 
niezbędne uzupełnienie innowacyjnych 
działań ukierunkowanych na technologię.

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6c preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6c) Biorąc pod uwagę, że 
przedsiębiorstwa społeczne mają bardzo 
innowacyjny charakter, jeżeli chodzi o 
towary i usługi, jakie zapewniają, ich 
organizację lub metody produkcyjne, 
które stosują, promowanie działalności 
przedsiębiorstw społecznych powinno 
stanowić część działań EIT i WWiI.

Or. en

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(7) Należy określić zakres wkładu EIT do 
WWiI oraz wyjaśnić pochodzenie zasobów 
finansowych WWiI. W szczególności 
finansowanie UE powinno działać jak 
dźwignia dla innych źródeł finansowania 
prywatnego lub publicznego, przy czym 
należy ściśle określić poziom tej dźwigni.

Or. en

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(8) Skład organów EIT powinien zostać 
uproszczony oraz powinien odzwierciedlać 
trzy elementy trójkąta wiedzy. Należy 
usprawnić funkcjonowanie Rady 
Zarządzającej EIT oraz dokładniej 
wyjaśnić rolę i zadania Rady Zarządzającej 
i Dyrektora.
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Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Nowe WWiI, w tym ich priorytetowe 
dziedziny oraz organizacja i ramy czasowe
procedury wyboru, powinny zostać 
uruchomione w oparciu o zasady 
określone w strategicznym planie 
innowacji.

(9) Nowe WWiI powinny zostać 
uruchomione i wybrane w drodze 
otwartej, przejrzystej i konkurencyjnej 
procedury.

Or. en

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9a) EIT powinien wyznaczyć jak 
największą liczbę WWiI, mając na uwadze 
dostępne fundusze, pod warunkiem że ich 
zakres jest objęty celami inicjatywy 
„Horyzont 2020”, że spełniają minimalne 
warunki dotyczące ich zakładania oraz że 
mogą wykazać wyniki na podstawie 
określonych kryteriów wyboru.

Or. en

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9b) EIT powinien wyznaczać WWiI, 
których zakres obejmowałby poszczególne 
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cele filaru „wyzwania społeczne” i/lub 
„przywództwo w kluczowych 
technologiach dla przemysłu” inicjatywy 
„Horyzont 2020” lub łączyłby obydwa 
cele. Ponadto przy przeprowadzaniu 
procedury wyznaczania WWiI EIT 
powinien wziąć pod uwagę to, że nie 
wszystkie WWiI będą miały takie same 
potrzeby finansowe – niektóre będą 
bardziej kapitałochłonne niż inne.

Or. en

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia szerszego udziału 
organizacji z różnych państw 
członkowskich w WWiI, należy utworzyć 
podmioty partnerskie w co najmniej trzech 
różnych państw członkowskich.

(13) W celu zapewnienia szerszego udziału 
organizacji z różnych państw 
członkowskich w WWiI, należy utworzyć 
podmioty partnerskie w co najmniej trzech 
różnych państw członkowskich. Ponadto 
EIT i WWiI powinni dążyć do dalszego 
rozbudowywania kontaktów zewnętrznych 
oraz nawiązać kontakt z instytucjami, 
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centrami doskonałości i innymi 
partnerami ze słabiej rozwiniętych 
regionów, tak aby podmioty te mogły 
zostać zaangażowane w ich działalność i 
brać w niej udział.

Or. en

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(14) Kryteria i procedury finansowania, 
monitorowania i oceny działalności WWiI 
powinny zostać przyjęte przez EIT przed 
rozpoczęciem procesu wyboru WWiI. W 
szczególności należy ustanowić 
konkurencyjny mechanizm przeglądu 
procesu przydziału rocznego wkładu 
finansowego na rzecz WWiI.

Or. en

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Trzyletni program prac EIT powinien 
uwzględniać opinię Komisji w sprawie 
szczegółowych celów EIT, jak określono w 
programie „Horyzont 2020”, i jego 
komplementarności z polityką i 
instrumentami Unii Europejskiej.

(15) Trzyletni program prac EIT powinien 
uwzględniać opinię Komisji, Parlamentu 
Europejskiego i Rady; należy również 
ustanowić coroczny dialog między EIT i 
Parlamentem Europejskim.

Or. en
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Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

(18) Komisja i EIT powinni wzmocnić 
swoje role w monitorowaniu wdrażania 
szczególnych aspektów działalności EIT i 
WWiI.

Or. en

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„»innowacja« oznacza proces, w tym jego 
wyniki, łączący różne obszary wiedzy, 
różne rodzaje zdolności i umiejętności, 
poprzez który wykorzystuje się nowe 
koncepcje w celu zaspokojenia potrzeb 
społecznych i gospodarczych oraz 
stworzenia nowych produktów, usług, 
procesów lub modeli biznesowych i 
organizacyjnych, stanowiących wartość 
dla społeczeństwa;”

Or. en

Uzasadnienie

Aby w pełni uwzględnić EIT jako instrument służący do wdrażania inicjatywy „Horyzont 
2020”, ważne jest podkreślenie związku między rolą WWiI i poszczególnymi celami tej 
inicjatywy.

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera (-aa) (nowa)
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Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(-aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„»wspólnota wiedzy i innowacji« (WWiI) 
oznacza niezależne partnerstwo instytucji 
szkolnictwa wyższego, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych stron w procesie 
innowacji, w postaci strategicznej sieci, 
niezależnie od jej formy prawnej, opartej 
na wspólnym średnio- i długookresowym 
planowaniu innowacji w celu osiągnięcia 
celów EIT oraz przyczynienia się do 
realizacji celów ustanowionych w ramach 
inicjatywy »Horyzont 2020«;”

Or. en

Uzasadnienie

Aby w pełni uwzględnić EIT jako instrument służący do wdrażania inicjatywy „Horyzont 
2020”, ważne jest podkreślenie związku między rolą WWiI i poszczególnymi celami tej 
inicjatywy.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera (aa) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(aa) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„»podmiot partnerski« oznacza każdy 
podmiot, który jest członkiem WWiI, i 
może obejmować, w szczególności, 
instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje 
badawcze, spółki publiczne lub prywatne, 
instytucje finansowe, organy regionalne i 
lokalne, fundacje oraz organizacje 
nienastawione na zysk;”

Or. en
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera (ba) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 2 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ba) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„»strategiczny plan innowacji«” (SPI) 
oznacza dokument strategiczny 
określający długoterminową strategię EIT 
dotyczącą przyszłych inicjatyw, w tym 
przegląd planowanych działań z zakresu 
szkolnictwa wyższego, badań i innowacji 
na okres siedmiu lat.”

Or. en

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera (c)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 2 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
w Europie i zwiększenia konkurencyjności 
przez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich i 
Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i 
łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe, 
innowacje i badania na najwyższym 
poziomie.

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
w Europie i zwiększenia konkurencyjności 
przez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich i 
Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i 
łącząc ze sobą działania w zakresie 
szkolnictwa wyższego, innowacji, badań i 
przedsiębiorczości na najwyższym 
poziomie.

Ogólne cele, szczegółowe cele i wskaźniki 
wyników EIT na lata 2014–2020 są 
zdefiniowane w programie »Horyzont 
2020«”.

Ogólne cele, szczegółowe cele i wskaźniki 
wyników EIT na lata 2014–2020 są 
zdefiniowane w programie „Horyzont 
2020”.

Or. en

Uzasadnienie

Misją EIT powinno być wzmocnienie wszystkich trzech elementów trójkąta wiedzy. Ponieważ 
propagowanie przedsiębiorczości jest ważnym aspektem elementu trójkąta obejmującego 
biznes i innowacje, a także stanowi jedno z głównych zadań EIT, należy o nim wspomnieć w 
bardziej bezpośredni sposób.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 924/2008
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (a)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(a) skreśla się lit. a); (a) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) określa swoje główne priorytety i 
działania w celu osiągnięcia 
ustanowionych celów ogólnych i 
szczegółowych.”

Or. en

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (aa) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(aa) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) podnosi poziom wiedzy wśród 
potencjalnych podmiotów partnerskich, w 
szczególności MŚP oraz powstających 
centrów doskonałości w słabiej 
rozwiniętych regionach UE, aby wspierać 
i ułatwiać ich udział w swoich 
działaniach;”

Or. en

Uzasadnienie

Centra doskonałości ze słabiej rozwiniętych regionów UE mają większe trudności w 
uczestniczeniu w działalności WWiI w porównaniu z centrami z bardziej rozwiniętych 
regionów. EIT powinien budować kontakty zewnętrzne w celu zwiększenia ich możliwości 
udziału w działalności EIT, zwłaszcza w działalności WWiI. Ważne jest również zapewnienie 
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MŚP możliwości pełnego udziału w WWiI.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (ab) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ab) lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) wybiera i wyznacza WWiI zgodnie z 
art. 7 oraz określa ich prawa i obowiązki 
w drodze umowy; zapewnia im 
odpowiednie wsparcie; stosuje 
odpowiednie środki kontroli jakości; stale 
monitoruje i okresowo ocenia ich 
działalność; oraz zapewnia koordynację 
między poszczególnymi WWiI na 
odpowiednim poziomie;”

Or. en

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (ac) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 5 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ac) dodaje się literę w brzmieniu:
„-fa) ocenia praktyki w zakresie praw 
własności intelektualnej w obszarze 
innowacji UE oraz ich wpływ na unijne 
zdolności innowacyjne, w szczególności 
wpływ gospodarczy na MŚP,  opracowuje 
i zapewnia wytyczne dotyczące 
innowacyjnych modeli praw własności 
intelektualnej, propagujących transfer i 
upowszechnianie wiedzy, zarówno w 
ramach WWiI, jak i w szerszym zakresie, 
w całej UE;”
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Uzasadnienie

Jako czołowa instytucja europejska działająca na rzecz innowacji EIT powinien mieć udział w 
opracowywaniu i propagowaniu innowacyjnych praktyk. Na przykład EIT powinien stanowić 
„laboratorium” wspierające opracowywanie innowacyjnych praw własności intelektualnej 
dostosowanych do podmiotów europejskich oraz mogących odpowiadać na potrzeby różnych 
sektorów i podmiotów w całej Europie.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (ad) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 5 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ad) lit. g) otrzymuje brzmienie:
„g) rozbudowuje swoje możliwości i 
zdobywa wiedzę specjalistyczną, aby stać 
się światowej klasy podmiotem 
doskonałości w obszarze szkolnictwa 
wyższego, badań, innowacji i 
przedsiębiorstwa;”

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć swój cel zyskania statusu światowej klasy podmiotu doskonałości, EIT musi 
dalej rozbudowywać własne możliwości i zdobywać wiedzę.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (ae) (nowa)
Rozporządzenie nr 294/2008
Artykuł 5 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ae) dodaje się literę w brzmieniu:
„ga) propaguje multidyscyplinarne 
podejścia w zakresie innowacji, w 
szczególności integrację rozwiązań 
pozatechnologicznych, podejść
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organizacyjnych, nowych modeli 
biznesowych, innowacji systemowych oraz 
innowacji dla sektora publicznego;”

Or. en

Uzasadnienie

Działania EIT nie powinny być ukierunkowane wyłącznie na wspieranie wprowadzania 
technologicznych rozwiązań i innowacji na rynek.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera (b)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 5 – litera j)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

j) zwołuje, co najmniej raz do roku, forum 
zainteresowanych stron w celu wymiany 
informacji dotyczących działalności EIT, 
jego doświadczeniach, dobrych praktykach 
i wkładzie w unijną politykę i cele w 
zakresie innowacji, badań naukowych i 
edukacji, jak również w celu omówienia 
tych kwestii z zainteresowanymi stronami.

Or. en

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5a) Dodaje się literę w brzmieniu:
„da) ustanowienia bazy danych na temat 
związków między wynalazkami i 
patentami posiadanymi przez WWiI oraz 
umożliwiającej zidentyfikowanie ich 
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posiadaczy.”

Or. en

Uzasadnienie

Wspomniana baza danych umożliwiłaby opisanie środowiska technologicznego pod względem 
patentowym oraz zapewniłaby nowym podmiotom, które chcą się zaangażować w działalność 
WWiI w dziedzinie badania i innowacji, jaśniejszy obraz sytuacji i pozwoliłaby im dokonać 
oceny ich możliwości.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5b) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WWiI dysponują znaczną ogólną 
niezależnością w zakresie określania 
swojej organizacji wewnętrznej oraz 
składu. W szczególności WWiI:
a) ustanawiają radę zarządzającą, której 
skład zapewnia równowagę między 
przedstawicielami sektora szkolnictwa 
wyższego, badań i biznesu;
b) są otwarte dla nowych członków, w 
szczególności MŚP, które mogą przynieść 
partnerstwu wartość dodaną;
c) funkcjonują w otwarty i przejrzysty 
sposób oraz zgodnie z kodeksami 
najlepszych praktyk w zakresie 
zarządzania.”

Or. en

Uzasadnienie

WWiI są w dużej mierze niezależne, jednak konieczne jest sprecyzowanie minimalnych 
wymogów i ogólnych zasad, którym podlegają WWiI oraz zadań, które wypełniają.
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Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5c) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a.WWiI ustanawiają swój dokładny 
plan działań oraz metody ich realizacji. W 
szczególności WWiI:
(a) ustanawiają roczne biznesowe plany 
działań, zawierające szczegółowe cele, 
ważne etapy prac oraz kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania;
(b) opracowują strategie osiągnięcia 
stabilności finansowej, prowadzące do 
stopniowego zmniejszenia poziomu 
finansowania UE;
(c) opracowują działania w zakresie 
budowania kontaktów zewnętrznych, w 
szczególności z powstającymi instytucjami 
i centrami doskonałości w słabiej 
rozwiniętych regionach UE;
(d) zwołują raz w roku forum 
zainteresowanych stron w celu 
informowania odpowiednich 
zainteresowanych stron oraz 
przeprowadzenia z nimi konsultacji;”

Or. en

Uzasadnienie

WWiI są w dużej mierze niezależne, jednak konieczne jest sprecyzowanie minimalnych 
wymogów i ogólnych zasad, którym podlegają WWiI oraz zadań, które wypełniają.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (a)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy z góry określać obszaru działania i liczby WWiI, które mają zostać ustanowione w 
latach 2014–2020. Sprawozdawca proponuje zamiast tego uprawnienie EIT do wyznaczenia 
jak największej liczby WWiI, biorąc pod uwagę dostępne fundusze, pod warunkiem spełnienia 
przez nie kryteriów wyboru i jakości oraz dostosowania WWiI do priorytetów inicjatywy 
„Horyzont 2020” w ramach filaru „wyzwania społeczne” oraz „wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i przemysłowych”.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (aa) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1b. Aby została utworzona WWiI, muszą 
zostać spełnione następujące minimalne 
kryteria wyboru:
a) uczestnictwo co najmniej trzech 
podmiotów partnerskich z siedzibami w co 
najmniej trzech państwach 
członkowskich. Każdy z tych podmiotów 
partnerskich musi być niezależny od 
pozostałych w rozumieniu art. 7 zasad 
uczestnictwa;
b) WWiI muszą przyczyniać się do 
realizacji szczegółowych celów objętych 
filarami »wyzwania społeczne« oraz 
»wiodąca pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych«, 
określonych w ramach inicjatywy 
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»Horyzont 2020«;
c) co najmniej dwie trzecie podmiotów 
partnerskich wchodzących w skład WWiI 
musi mieć siedzibę w państwach 
członkowskich;
d) W skład każdej WWiI wchodzi co 
najmniej jedna instytucja szkolnictwa 
wyższego, jedna spółka prywatna i jedno 
MŚP.”

Or. en

(Zob. art. 1 pkt 6 lit. c) i d) rozporządzenia zmieniającego).

Uzasadnienie

Na potrzeby zapewnienia przejrzystości minimalne kryteria utworzenia WWiI zostały 
umieszczone w jednym artykule i uzupełnione nowymi kryteriami obejmującymi: 
dostosowanie do inicjatywy „Horyzont 2020” oraz zaangażowanie MŚP.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (ab) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ab) w ust. 2 wprowadzenie otrzymuje 
brzmienie:
„2. Kryteria przyznawania dotacji w 
przypadku wyznaczania WWiI obejmują 
co najmniej:”

Or. en

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (ac) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera -a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ac) w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„-a) zdolność partnerstwa do 
przyczynienia się do realizacji 
szczegółowych celów w ramach priorytetu 
»wyzwania społeczne« oraz »wiodąca 
pozycja w zakresie technologii 
wspomagających i przemysłowych«, 
zdefiniowanych w inicjatywie »Horyzont 
2020«;”

Or. en

Uzasadnienie

WWiI muszą dostosować działania do priorytetów tematycznych inicjatywy „Horyzont 2020” 
oraz wykazać spełnienie tego warunku w ramach procedury oceny.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (ac) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ac) w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„aa) multidyscyplinarne podejście w 
zakresie innowacji, takie jak podejście 
polegające na integracji rozwiązań 
pozatechnologicznych, podejść 
organizacyjnych, nowych modeli 
biznesowych, innowacji systemowych oraz 
innowacji dla sektora publicznego;”

Or. en

Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (-ad) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ad) skreśla się ust. 2 lit. b);

Or. en

Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (-ae) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ae) ust. 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:
„d) zrównoważony udział w partnerstwie 
organizacji działających we wszystkich 
trzech obszarach trójkąta wiedzy: 
szkolnictwie wyższym, badaniach i 
innowacji;”

Or. en

Uzasadnienie

Zasada otwartości, przejrzystości i równowagi interesów powinna stanowić główny element 
zasad zarządzania zarówno WWiI, jak i EIT.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (-af) (nowa)Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(af) w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„da) wykazanie otwartości i przejrzystości 
ich systemów zarządzania oraz strategii 
przyciągania nowych członków;”

Or. en
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Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (-ag) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ag) w ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„fa) środki mające na celu wspieranie 
zaangażowania podmiotów społeczno-
gospodarczych, w tym, we odpowiednich 
przypadkach, organów publicznych, 
przedsiębiorstw sektora publicznego i 
organizacji nienastawionych na zysk, jak 
również współpracy z tymi podmiotami;”

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca z WWiI nie powinna być ograniczona do sektora prywatnego, lecz powinna być 
możliwa do nawiązania ze wszystkimi rodzajami organizacji zaangażowanych w proces 
innowacji w poszczególnych obszarach.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (ah) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

Or. en
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Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (c)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

skreślony

Or. en

(Zob. poprawka do art. 7 ust. 1b).

Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6 – litera (d)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„4. Większość podmiotów partnerskich 
wchodzących w skład WWiI musi mieć 
siedzibę w państwach członkowskich. W 
skład każdej WWiI wchodzi co najmniej 
jedna instytucja szkolnictwa wyższego i 
jedna spółka prywatna.”

skreślony

Or. en

(Zob. poprawka do art. 7 ust. 1b).

Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7-a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 7-a
Źródła i zasady finansowania
1. EIT jest finansowany z wkładu z 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej w 
ramach koperty finansowej określonej w 
art. 19 i z innych źródeł prywatnych i 
publicznych.
2. WWiI są finansowane w szczególności z 
następujących źródeł:
a) wkładów podmiotów partnerskich, 
tworzących znaczące źródło 
finansowania;
b) ustawowych lub dobrowolnych 
wkładów państw członkowskich, państw 
trzecich lub ich organów publicznych;
c) wkładów organów lub instytucji 
międzynarodowych;
(d) przychodów uzyskanych z działalności 
własnej WWiI oraz z tytułu praw 
własności intelektualnej;
e) wkładów kapitałowych, łącznie z tymi, 
którymi zarządza Fundacja EIT;
f) zapisów, darowizn i wkładów od osób 
fizycznych, instytucji, fundacji lub 
wszelkich innych podmiotów krajowych;
g) wkładów z EIT;
h) instrumentów finansowych, łącznie z 
tymi, które są finansowane z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej.
Wkłady te mogą mieć formę wkładów 
rzeczowych.
3. Sposoby uzyskiwania środków 
finansowych z EIT są określone w 
zasadach finansowych EIT, o których 
mowa w art. 21 ust. 1.
4. Wkład EIT w WWiI:
a) może pokryć do 100% łącznych kosztów 
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kwalifikowalnych działalności WWiI 
wnoszącej wartość dodaną;
b) nie może przekroczyć 25% rocznego 
budżetu WWiI, obliczanego na podstawie 
średniej z trzech lat.
5. EIT ustanawia konkurencyjny 
mechanizm przeglądu procesu przydziału 
znacznej części swojego rocznego wkładu 
finansowego na rzecz WWiI. 
Konkurencyjny mechanizm przeglądu 
obejmuje ocenę jakości i potencjału 
projektów zaproponowanych w rocznych 
planach biznesowych WWiI oraz wyników 
uzyskanych w poprzednich latach, 
wykazanych w ramach ciągłego 
monitorowania zdefiniowanego w art. 7a;
6. WWiI lub ich podmioty partnerskie 
mogą się ubiegać o pomoc unijną, w 
szczególności w ramach programów i 
funduszy Unii, zgodnie z obowiązującymi
zasadami i na równych warunkach z 
innymi wnioskodawcami. W takim 
przypadku nie udziela się pomocy na 
działalność już finansowaną z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej. Wkład 
finansowy z innych programów i funduszy 
Unii nie może przekroczyć 25% rocznego 
budżetu WWiI, obliczanego na podstawie 
średniej z trzech lat.”

Or. en

(Artykuł 14 rozporządzenia został przeniesiony do art. 7-a).

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości przepisy dotyczące źródeł finansowania (art. 14) i zasad 
finansowania zostały ujęte w jednym artykule i zmienione tak, aby objąć ich zakresem zasady 
efektu dźwigni WWiI (maksymalnie 25% wkładu EIT oraz maksymalnie 50% całkowitego 
wkładu z funduszy UE), a także konkurencyjny mechanizm przeglądu rocznych przydziałów na 
rzecz WWiI.

Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
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Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7a (nowy) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zasady oceny i monitorowania
działalności WWiI

Zasady monitorowania i oceny 
działalności WWiI

Or. en

Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

„1. EIT, na podstawie kluczowych 
wskaźników efektywności i we współpracy 
z Komisją, organizuje ciągłe 
monitorowanie i co trzy lata oceny 
zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu 
każdej WWiI.”

Ciągłe monitorowanie obejmuje:
a) wkład WWiI w realizowanie 
szczegółowych celów inicjatywy 
»Horyzont 2020«;
b) ogólne wyniki działalności WWiI 
oparte na zbiorze wspólnych 
podstawowych wskaźników dotyczących 
WWiI;
c) szczegółowe wyniki działalności oparte 
na indywidualnych celach i kluczowych 
wskaźnikach skuteczności działania 
określonych w poszczególnych planach 
biznesowych WWiI;”

Or. en

Uzasadnienie

Zasady monitorowania działalności WWiI powinny być precyzyjniej określone.
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7a – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1a. Wyniki działalności WWiI mierzone w 
ramach ciągłego monitorowania służą 
jako podstawa konkurencyjnego 
mechanizmu monitorowania przydziału 
rocznego wkładu finansowego na rzecz 
WWiI, zgodnie z art. 7a ust. 4a.

Or. en

Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7a – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1b. Wyniki działalności WWiI mierzone w 
ramach ciągłego monitorowania służą 
jako podstawa konkurencyjnego 
mechanizmu monitorowania w 
odniesieniu do określania rocznego 
wkładu finansowego EIT na rzecz WWiI. 
Na potrzeby opracowania systemu 
monitorowania przez EIT i Komisję 
uwzględnia się wstępny wykaz 
wskaźników zawarty w załączniku II.

Or. en

Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7a – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Czas funkcjonowania, przedłużenie i 
zakończenie funkcjonowania 
poszczególnych WWiI

Czas trwania, przedłużenie i zakończenie 
finansowania poszczególnych WWiI

Or. en

Uzasadnienie

WWiI może kontynuować działalność bez finansowania UE. Należy określić w czasie 
finansowanie WWiI, a nie jej funkcjonowanie.

Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Z zastrzeżeniem wyników ocen 
okresowych oraz specyfiki poszczególnych 
dziedzin, okres funkcjonowania WWiI 
zazwyczaj wynosi od siedmiu do piętnastu 
lat.

1. Początkowy okres finansowania WWiI
przez EIT wynosi trzy lata. 

Or. en

Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 7b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Rada Zarządzająca może podjąć decyzję 
o przedłużeniu czasu funkcjonowania 
WWiI poza początkowo ustalony okres, 
jeżeli jest to najwłaściwszy sposób, aby 
zrealizować cele EIT.

2. Z zastrzeżeniem wyników ciągłego 
monitorowania i ocen okresowych 
zdefiniowanych w art. 7a, Rada 
Zarządzająca co trzy lata może 
podejmować decyzję o przedłużeniu czasu 
finansowania funkcjonowania WWiI, 
jeżeli wykazuje ona możliwość osiągania 
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swoich celów oraz celów EIT.

Or. en

Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9a) Artykuł 13 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. EIT podaje do publicznej wiadomości 
swój regulamin, szczegółowe przepisy 
finansowe, o których mowa w art. 21 ust. 
1, oraz szczegółowe kryteria wyboru 
WWiI, o których mowa w art. 7, przed 
pierwszym zaproszeniem do składania 
wniosków w sprawie wyboru WWiI.”

Or. en

Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9b) Artykuł 13 ust. 3 otrzymuje 
brzmienie:
„3. EIT podaje bezzwłocznie do publicznej 
wiadomości swój strategiczny plan 
innowacji, trzyletni odnawialny program 
prac i roczne sprawozdanie z działalności, 
o których mowa w art. 15, jak również 
wyniki monitorowania i oceny EIT i 
WWiI.”

Or. en
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Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10 – wprowadzenie
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) W art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (10) Skreśla się art. 14.

Or. en

(Zob. art. 7-a (nowy)).

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości przepisy dotyczące źródeł finansowania (art. 14) i zasad 
finansowania zostały ujęte w jednym artykule (art. 7-a).

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 10
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. WWiI są finansowane w szczególności z 
następujących źródeł:

skreślony

(a) wkładów podmiotów partnerskich, 
tworzących znaczące źródło 
finansowania;
(b) ustawowych lub dobrowolnych 
wkładów państw członkowskich, państw 
trzecich lub ich organów publicznych;
(c) wkładów organów lub instytucji 
międzynarodowych;
(d) przychodów uzyskanych z działalności 
własnej WWiI oraz z tytułu praw 
własności intelektualnej;
(e) wkładów kapitałowych, łącznie z tymi, 
którymi zarządza Fundacja EIT;
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(f) zapisów, darowizn i wkładów od osób 
fizycznych, instytucji, fundacji lub 
wszelkich innych podmiotów krajowych;
(g) wkładów z EIT;
(h) instrumentów finansowych, łącznie z 
tymi, które są finansowane z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej.
Wkłady te mogą mieć formę wkładów 
rzeczowych.

Or. en

(Zob. art. 7-a).

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości przepisy dotyczące źródeł finansowania (art. 14) i zasad 
finansowania zostały ujęte w jednym artykule (art. 7-a).

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Wkład EIT może pokryć do 100% 
łącznych kosztów kwalifikowalnych 
działalności WWiI wnoszącej wartość 
dodaną.

skreślony

Or. en

(Zob. art. 7-a).

Uzasadnienie

Na potrzeby przejrzystości przepisy dotyczące źródeł finansowania (art. 14) i zasad 
finansowania zostały ujęte w jednym artykule (art. 7-a).

Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
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Rozporządzenie nr 294/2008
Artykuł 15 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) trzyletni odnawialny program prac,
oparty na przyjętym uprzednio SPI, 
zawierający deklarację głównych 
priorytetów oraz planowanych inicjatyw 
EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb 
finansowych i źródeł finansowania. 
Zawiera on również odpowiednie 
wskaźniki dotyczące monitorowania 
działalności WWiI i EIT. Wstępny 
odnawialny trzyletni program prac jest 
składany przez EIT Komisji do dnia 31 
grudnia każdego N-2. Komisja wydaje w 
ciągu trzech miesięcy opinię w odniesieniu 
do szczegółowych celów EIT określonych 
w programie „Horyzont 2020” i ich 
komplementarności z unijną polityką i 
instrumentami. EIT uwzględnia opinię 
Komisji, a w przypadku, gdy się z nią nie 
zgadza, uzasadnia swoje stanowisko. EIT 
przekazuje ostateczny program prac do 
wiadomości Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów;

a) trzyletni odnawialny program prac 
zawierający deklarację głównych 
priorytetów oraz planowanych inicjatyw 
EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb 
finansowych i źródeł finansowania, jak 
również oświadczenie w sprawie 
kontynuowania finansowania 
poszczególnych WWiI. Zawiera on 
również odpowiednie wskaźniki dotyczące 
monitorowania działalności WWiI i EIT. 
Wstępny odnawialny trzyletni program 
prac jest składany przez EIT Komisji, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 
dnia 31 grudnia każdego N-2. Komisja, 
Parlament Europejski i Rada wydają 
opinię w ciągu trzech miesięcy. EIT 
uwzględnia wyrażone opinie, a w 
przypadku, gdy się z nią nie zgadza, 
uzasadnia swoje stanowisko. EIT 
przekazuje ostateczny program prac do 
wiadomości Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów;

Or. en

Uzasadnienie

Należy objąć decydentów ściślejszym nadzorem w odniesieniu do przyjmowania trzyletnich 
programów prac. Podobnie jak w przypadku początkowego etapu funkcjonowania EIT, na 
którym projekt pierwszego trzyletniego programu prac został przedłożony do opinii 
Parlamentowi, Radzie i Komisji, przyszłe programy prac EIT powinny zostać objęte 
przeglądem przeprowadzanym przez Parlament i Radę.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie nr 294/2008
Artykuł 15 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje ustanowienie regularnego dialogu pomiędzy EIT i Parlamentem 
Europejskim przy okazji publikacji rocznego sprawozdania EIT.

Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13 – litera (ba) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 16 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ba) Dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2b. Ocena obejmuje aspekty związane z 
propagowaniem zaangażowania 
uczestników ze słabiej rozwiniętych 
regionów oraz uczestnictwa MŚP. 
Ponadto przy przeprowadzaniu oceny 
uwzględnia się wkład EIT w realizację 
priorytetów strategii „Europa 2020” oraz 
jej sztandarowych inicjatyw.”

Or. en

Uzasadnienie

Zakres oceny EIT musi być szerszy. Konieczne jest uwzględnienie w tej ocenie ogólnych celów 
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długoterminowej strategii Unii, a nie tylko własnych celów EIT.

Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14-a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14-a) Art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r., 
a następnie co siedem lat od tej daty EIT, 
przygotowuje projekt siedmioletniego SPI, 
przedkłada go Komisji i podaje do 
publicznej wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

xxx.

Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14-aa (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14-aa) Art. 17 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
2. SPI określa długoterminową strategię 
dla EIT w obszarze innowacji UE oraz 
zawiera ocenę jego wpływu i zdolności do 
generowania wartości dodanej w postaci 
innowacji na rzecz Unii. SPI uwzględnia 
wyniki monitorowania i oceny EIT, o 
których mowa w art. 16.

Or. en
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Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14a) Art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Komisja uwzględni istotne aspekty SPI i 
włączy je do przyszłego wniosku 
dotyczącego wspólnych ram 
strategicznych na rzecz badań i innowacji 
w kolejnym okresie programowania.”

Or. en

Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie nr 294/2008
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ostateczną kwotę należy dodać po zakończeniu negocjacji w sprawie wieloletnich ram 
finansowych.
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Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 20a (nowy)
Rozporządzenie nr 294/2008
Załącznik Ia (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20a) Dodaje się załącznik w brzmieniu:
„Załącznik Ia
Orientacyjny wykaz ogólnych wskaźników 
skuteczności działania do celów 
monitorowania WWiI
Wkład:
a) zestawienie wkładów partnerów 
(rzeczowych i w gotówce) w roczny 
budżet;
b) zestawienie pozycji w budżecie z 
podziałem na rodzaj działalności 
(badania, kształcenie, innowacje, koszty 
pośrednie).
Rezultaty i wpływ:
a) liczba opracowanych programów 
nauczania i kształconych studentów;
b) liczba projektów badawczych i 
publikacji;
c) liczba uczestniczących spółek, w tym 
udział MŚP, instytucji badawczych i 
uniwersytetów;
e) liczba przyznanych patentów na każde 
zainwestowane euro oraz liczba 
przeniesionych patentów;
g) liczba utworzonych firm odpryskowych;
h) liczba działań w zakresie innowacji 
podjętych w uczestniczących 
przedsiębiorstwach.”

Or. en
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Aby poradzić sobie z różnorakimi sytuacjami kryzysowymi, którym stawia obecnie czoła, 
Europa musi znaleźć sposoby na rozwinięcie swoich zdolności innowacyjnych, aby zapewnić 
zrównoważone i skuteczne rozwiązania kwestii społecznych, takich jak te określone 
w ramach inicjatywy „Horyzont 2020”, ale również rozwiązania w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i wartości.

W ramach strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w 2008 r. 
ustanowiono Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), aby zwiększyć europejskie 
zdolności innowacyjne. 

Inicjatywa ta stanowi pierwszą próbę podjętą przez UE w celu zintegrowania trzech obszarów 
trójkąta wiedzy (szkolnictwa wyższego, badań i innowacji). EIT rozpoczął działalność 
w 2010 r., dysponując wkładem z budżetu UE w wysokości 309 mln euro, przyznanym na 
lata 2008–2013. 

Poprzez działalność wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) EIT propaguje bliższą współpracę 
między uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami, aby zmniejszyć 
przepaść istniejącą między działalnością w zakresie badań, szkolnictwa i przedsiębiorczości, 
co ma doprowadzić do zwiększenia zdolności innowacyjnych UE. 

Od 2010 r. funkcjonują trzy WWiI (Climate-KIC, EIT ICT Labs oraz KIC InnoEnergy) 
poprzez 16 „ośrodków kolokacji” w 12 państwach UE przy udziale ponad 200 partnerów.

Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem WWiI wskazują na rosnącą 
liczbę uczestników (w tym z sektora przemysłu), dobry efekt dźwigni, usprawnienie oraz 
wymierne rezultaty już na obecnym etapie (liczba kształconych studentów, nowych 
przedsiębiorstw). 

Wniosek Komisji 

Komisja proponuje oddanie do dyspozycji EIT budżetu w wysokości około 3 mld euro oraz 
włączenie zakresu działalności EIT do programu „Horyzont 2020”. Środki zostaną 
przekazane w postaci dwóch alokacji: pierwszej alokacji przeznaczonej na ugruntowanie 
istniejących WWiI oraz ustanowienie trzech nowych w 2014 r.; drugiej alokacji, przekazanej 
po przeglądzie przeprowadzonym pod koniec 2017 r., przeznaczonej na kontynuowanie 
działalności utworzonych WWiI oraz na uruchomienie trzech nowych. 

Zaproponowane przez Komisję poprawki do rozporządzenia w sprawie EIT mają na celu 
dodatkowe uściślenie zakresu wkładów EIT na rzecz WWiI, kryteriów ustanawiania WWiI 
oraz zasad dotyczących oceny, czasu trwania i zakończenia ich funkcjonowania. 

W strategicznym planie innowacji (który ma zostać przyjęty jako odrębny dokument), 
towarzyszącym rozporządzeniu w sprawie EIT, określa się natomiast priorytety EIT na lata 



PE489.664v01-00 42/45 PR\903210PL.doc

PL

2014–2020, program prac oraz sposoby jego realizacji, a także system finansowania WWiI. 

Stanowisko sprawozdawcy

1. Budżet i cele EIT

EIT okazał się dotychczas skutecznym i obiecującym instrumentem do kompleksowej 
i prostej realizacji działań ukierunkowanych na innowacje, przy udziale partnerów z sektora 
prywatnego, publicznego oraz uniwersytetów, w ramach dynamicznego procesu innowacji.

Ponadto, w porównaniu z innymi formami inicjatyw w obszarze partnerstw publiczno-
prywatnych, łączenie elementu badań, innowacji i kształcenia uzupełnia działalność EIT 
o wartość dodaną, której nie mają obecnie inne inicjatywy.

Sprawozdawca popiera zatem stopniowe zwiększanie budżetu w latach 2014–2020, zgodnie 
z propozycją Komisji, oraz uruchomienie nowych WWiI.

Nowe WWiI należy ustanowić w priorytetowych obszarach inicjatywy „Horyzont 2020”, 
w szczególności w ramach filarów „wyzwania społeczne” oraz „wiodąca pozycja w zakresie 
technologii wspomagających i przemysłowych”. 

Są to obszary, w których UE musi skoordynować swoje starania, aby znaleźć i wdrożyć 
innowacyjne rozwiązania oraz propagować inicjatywy w dziedzinie przedsiębiorczości. 

Sprawozdawca popiera propozycję dotyczącą śródokresowej oceny wyników działalności 
EIT, jednak z uwagi na to, że działalność ta jest włączona do programu „Horyzont 2020”, nie 
ma szczególnych powodów ku temu, aby podlegała ona odmiennej ocenie w porównaniu 
z innymi elementami tego programu. 

2. Zasady wyboru WWiI

Sprawozdawca uważa, że nie należy narzucać przedmiotu działalności i liczby WWiI, które 
powinien ustanowić EIT.

Fazy ustanawiania WWiI oraz ich uszeregowanie pod względem priorytetów proponowane 
przez Komisję w niniejszym wniosku nie są wystarczająco dobrze uzasadnione. Inne kwestie 
można uznać za tak samo pilne lub obiecujące jak te zaproponowane we wniosku. 

Sprawozdawca proponuje, aby wybór WWiI został zamiast tego objęty otwartą, przejrzystą 
i konkurencyjną procedurą. Zgodnie z otrzymanym wnioskiem EIT miałyby wyznaczyć jak 
największą liczbę WWiI, biorąc pod uwagę dostępne fundusze, pod warunkiem spełnienia 
przez nie kryteriów wyboru i jakości oraz dostosowania zakresu ich działalności do 
priorytetów inicjatywy „Horyzont 2020”. 

Przy przeprowadzaniu procedury wyboru EIT powinien również wziąć pod uwagę, że 
niektóre WWiI nie muszą być tak samo kapitałochłonne jak inne WWiI. 
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3. Zasady finansowania WWiI

Konkurencyjny mechanizm przeglądu

Zgodnie z systemem wprowadzonym w 2012 r. przez EIT WWiI powinny co roku 
konkurować o dostępne środki. Zagwarantowałoby to, że faktycznie finansowane są tylko 
najbardziej obiecujące i wartościowe projekty, i pozwoliło uniknąć możliwego efektu 
nadzwyczajnych dochodów, jaki mogłaby spowodować z góry określona alokacja. 

Wysokość rocznego wkładu byłaby oparta na ocenie rocznych planów biznesowych WWiI, 
osiągniętych przez nie wyników oraz perspektyw dotyczących ich potencjału. 

Sprawozdawca sugeruje, że do rozporządzenia należy włączyć zasady alokacji opartej na 
konkurencyjności. 

Efekt dźwigni

EIT pokrywał dotąd około 25% budżetu WWiI, a 75% środków pochodziło od innych 
partnerów publicznych lub prywatnych (obejmowały one między innymi zasoby własne 
partnerów, finansowanie publiczne przez państwa członkowskie oraz fundusze z innych 
inicjatyw UE, takich jak 7PR, fundusze strukturalne, a w przyszłości miałyby obejmować 
również fundusze z programu „Horyzont 2020”). 

Sprawozdawca proponuje dodanie tej zasady do rozporządzenia. 

Konieczne jest ponadto zapobieżenie ograniczeniu efektu synergii EIT, wynikającemu 
z wykorzystywania w zbyt dużej mierze funduszy UE jako „dźwigni” dla innych funduszy 
unijnych. Sprawozdawca proponuje ustanowienie przez WWiI dodatkowego górnego progu 
dla funduszy UE wynoszącego 25%, oprócz progu dla wkładu EIT.

Zapewnienie stabilności

Co więcej, aby zapewnić zrównoważoność finansowania w długim okresie, Komisja 
przewiduje samofinansowanie niektórych działań WWiI w perspektywie średnioterminowej. 
Aby cel ten został osiągnięty, opracowanie strategii finansowania powinno zostać wyraźnie 
ujęte jako część zadań WWiI.

4. Programowanie, monitorowanie i ocena

Sprawozdawca proponuje, aby w przyszłości SPI był przyjmowany przez Radę Zarządzającą 
oraz został włączony do przyszłych ram na rzecz badań i innowacji („Horyzont 2021–2018”). 
Należy objąć jednak decydentów ściślejszym nadzorem w odniesieniu do przyjmowania 
trzyletnich programów prac EIT. 

Na początkowym etapie funkcjonowania EIT projekt pierwszego trzyletniego programu prac 
został przedłożony do zaopiniowania Parlamentowi, Radzie i Komisji. Sprawozdawca uważa, 
że ta sama zasada powinna obowiązywać przy przyjmowaniu kolejnych trzyletnich 
programów prac EIT. 

Ponadto sugeruje się ustanowienie regularnego dialogu pomiędzy Dyrektorem EIT 
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i Parlamentem Europejskim przy okazji publikacji rocznego sprawozdania EIT. 

EIT przewiduje również ustanowienie systemu monitorowania obejmującego cztery poziomy 
działalności (poziom programu „Horyzont 2020”, poziom EIT, poziom wszystkich WWiI 
oraz poziom poszczególnych WWiI). Sprawozdawca proponuje dodanie tych zasad do 
rozporządzenia. 

5. Rozszerzenie pojęcia innowacji

Wyjście poza rozwiązania technologiczne

Obecnie działalność EIT jest ukierunkowana w przeważającej mierze na wspieranie 
dostarczania rozwiązań technologicznych i przemysłowych. Chociaż rozwiązania te są 
konieczne, bez wątpienia nie wystarczą, aby podjąć wyzwania, przed jakimi stoi dzisiaj UE. 

Sprawozdawca uważa, że należy położyć taki sam nacisk na innowacje pozatechnologiczne, 
organizacyjne, systemowe i innowacje w sektorze publicznym jak na rozwiązania 
technologiczne. 

Podobnie należy uwzględnić propagowanie przedsiębiorczości społecznej, ponieważ 
przedsiębiorstwa społeczne mają zwykle bardzo innowacyjny charakter, jeżeli chodzi 
o zapewniane przez nie towary lub usługi oraz ich modele organizacyjne. 

Prawa własności intelektualnej

W sytuacji, w której Chiny stają się głównym posiadaczem patentów, UE musi opracować 
„inteligentną” strategię dotyczącą praw własności intelektualnej, dzięki której będzie mogła 
osiągnąć szczególną pozycję.1

Niedoskonałości rynku związane z praktykami w zakresie praw własności intelektualnej 
ograniczają w szczególności MŚP – na przykład uniemożliwiając im udział w wymianach 
praw własności intelektualnej, odbywających się głównie między dużymi uczestnikami rynku. 
Na niekorzyść MŚP działa również uznawanie patentów na drodze sądowej. 

Jako czołowa instytucja europejska działająca na rzecz innowacji EIT powinien opracowywać 
i propagować innowacyjne praktyki dostosowane do standardowych podmiotów europejskich.

EIT i WWiI mogłyby pełnić funkcję „laboratorium” wspierającego opracowywanie 
zróżnicowanych strategii w zakresie praw własności intelektualnej, które mogłyby stanowić 
odpowiedź na potrzeby różnych sektorów i podmiotów w całej Europie, w szczególności 
MŚP, uniwersytetów i organów publicznych. 

6. Zarządzanie i uczestnictwo

                                               
1 W 2010 r. stosunek krajowych wniosków o udzielenie patentu do ogólnej liczby patentów wyniósł 15,1% 
w Europie (bez zmian), 53,6% w Stanach Zjednoczonych (spadek), 82,1% w Japonii (bez zmian) oraz 72,7% 
w Chinach (znaczący wzrost). 
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Chociaż WWiI są innowacyjnymi strukturami o niezależnej organizacji i charakterze 
biznesowym, należy określić pewne wspólne wymogi minimalne dla wszystkich WWiI, aby 
zapewnić przestrzeganie zasady otwartości, przejrzystości i równowagi interesów. Jest to tym 
bardziej istotne, jeżeli uwzględni się to, że WWiI są częściowo finansowane ze środków 
publicznych. 

W szczególności struktura WWiI musi umożliwiać im rozwój i uniknięcie efektu uzależnienia 
się od jednego źródła finansowania lub ograniczenia współpracy. Nowi partnerzy muszą mieć 
możliwość przystępowania do WWiI oraz udziału w ich działaniach, podczas gdy przepisy 
dotyczące praw własności intelektualnej muszą zapewniać te same szanse wszystkim 
podmiotom. 

Rozszerzenie uczestnictwa na nowych członków, a w szczególności podniesienie poziomu 
uczestnictwa MŚP, powinno stanowić część strategii EIT i WWiI. 

WWiI powinny, jak zostało to przewidziane w odniesieniu do EIT, również ustanowić forum 
zainteresowanych stron w swoich poszczególnych obszarach działania, które powinny być 
zwoływane raz w roku.

EIT powinien także zapewnić słabiej rozwiniętym regionom UE możliwość korzystania 
z działalności WWiI oraz uczestniczenia w niej, a w szczególności tym regionom, które 
wykazują obecnie największą potrzebę wydostania się z sytuacji kryzysowej dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom.

7. Komplementarność z innymi instrumentami programu „Horyzont 2020” 

Nadal konieczne jest dodatkowe uściślenie komplementarności działań WWiI z innymi 
działaniami podejmowanymi w ramach programu „Horyzont 2020”. 

Istnieje szereg otwartych kwestii dotyczących szczególnej roli WWiI w złożonym obszarze 
badań UE, zwłaszcza w odniesieniu do inicjatyw w zakresie wspólnego planowania, 
europejskich platform technologicznych, wspólnych inicjatyw technologicznych, programów 
ERA-NET, a także w odniesieniu do programu „Erasmus dla wszystkich”, sojuszy na rzecz 
wiedzy i sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych oraz działań „Marie Curie”. 

Sprawozdawca uważa, że Komisja powinna w szczególności przeprowadzić kompleksową 
ocenę wszystkich trzech rodzajów partnerstw publiczno-prywatnych ustanowionych 
w ramach jej różnych programów na rzecz badań i innowacji.

Celem powinno być dokonanie oceny najskuteczniejszych modeli partnerstw, określenie 
zasadniczych właściwości zapewniających sukces oraz ukierunkowanie działań na 
racjonalizację i uproszczenie obszaru badań i innowacji w przyszłych ramach finansowania.


