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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) został ustanowiony rozporządzeniem (WE) 
nr 294/2008 w celu wzmocnienia zdolności innowacyjnych Europy. Stanowi on pierwszą 
unijną próbę integracji szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji w tzw. trójkącie 
wiedzy. Integracja ta odbywa się przede wszystkim poprzez wspólnoty wiedzy i innowacji 
(WWiI), które w perspektywie długoterminowej grupują organizacje dokoła wyzwań 
społecznych. Zlokalizowany w Budapeszcie EIT rozpoczął działalność w 2010 r.

Istnieje ogólna wola polityczna dalszego propagowania EIT, a sprawozdawca w związku z 
tym z wielkim zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący strategicznego planu innowacji 
(SPI). 

Mechanizmy koordynowania inicjatyw UE
Od samego początku należy podkreślić, że konieczne jest wdrożenie mechanizmów 
koordynowania EIT z innymi działaniami w ramach programu „Horyzont 2020”. EIT 
powinien propagować współdziałanie WWiI we wszystkich filarach programu „Horyzont 
2020” z innymi inicjatywami, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na ryzyko powielania 
działań.

Rozszerzenie priorytetów SPI
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje tematyczne obszary strategicznego planu 
innowacji, jednak sugeruje, by zawarta w nim lista priorytetów rozszerzona została nawet 
poza zrównoważony łańcuch dostaw od zasobów do konsumenta, innowacje na rzecz 
zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, dotyczące surowców zrównoważone 
poszukiwanie złóż, wydobycie, przetwarzanie, recykling i stosowanie materiałów 
zastępczych, inteligentne i bezpieczne społeczeństwa i mobilność w miastach. Określając 
nowe obszary priorytetowe, EIT powinien podejmować regularnie dialog z instytucjami UE.

Rozszerzenie udziału we wszystkich państwach członkowskich i wzmocnienie synergii 
struktur EIT z korzyścią zwłaszcza dla MŚP
EIT, jako elitarny instytut opierający się na nowej koncepcji organizacji badań naukowych, 
szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw, musi zwiększyć uczestnictwo sektora prywatnego, 
zwłaszcza MŚP, w trójkącie wiedzy. Przyczyni się to do propagowania lepszego przełożenia 
wyników badań na nowe innowacyjne produkty i usługi. WWiI powinny wspierać regiony w 
działaniach w ramach procesu „inteligentnej specjalizacji” i „schodów do doskonałości”, co 
stworzy okazję do zaangażowania podmiotów ze wszystkich regionów Europy. 

Zarządzanie prawami własności intelektualnej 
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Wreszcie sprawozdawca chciałby, by EIT rozwinął nowe innowacyjne strategie polityczne i 
praktyki w dziedzinie praw własności intelektualnej, które będą mogły być odpowiedzią na 
potrzeby i zainteresowania zaangażowanych stron, a zwłaszcza MŚP, w całej Europie.

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W szybko zmieniającym się świecie 
przyszłość Europy opiera się na 
inteligentnym, zrównoważonym i 
sprzyjającym włączeniu społecznemu 
wzroście gospodarczym. Trójkąt wiedzy 
obejmujący badania naukowe, edukację i 
innowacje oraz interakcję między tymi 
trzema elementami uznaje się za kluczową 
siłę sprawczą prowadzącą do osiągnięcia 

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

wspomnianego celu i utrzymania 
konkurencyjności. Unia Europejska 
podjęła w związku z tym odpowiednie 
działania i uznała te dziedziny za priorytety 
polityczne w swojej strategii „Europa 
2020”. Priorytety te są przede wszystkim 
wdrażane w ramach inicjatyw przewodnich 
„Unia innowacji” i „Mobilna młodzież”, 
które stanowią ogólne ramy polityczne dla 
działań UE w tych dziedzinach. 
Uzupełniają je inicjatywy przewodnie w 
zakresie zintegrowanej polityki 
przemysłowej w erze globalizacji, 
„Europejskiej agendy cyfrowej”, „Europy
efektywnie korzystającej z zasobów” oraz 
„Programu na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia”. Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii będzie w pełnym 
zakresie przyczyniać się do osiągnięcia 
celów tych inicjatyw przewodnich.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 1.1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 1.1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 1.1 – akapit jedenasty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utworzenie WWiI jako odrębnej osoby 
prawnej kierowanej przez dyrektora 
generalnego jest wyrazem zdecydowanego 
zerwania z tradycyjnym podejściem 
obejmującym wielu beneficjentów. Co 
więcej, wszystkie WWiI stosują logikę 
gospodarczą w zakresie planowania 
strategicznego swoich działań; wszystkie 
WWiI przyjęły też koncepcję kolokacji, 
gromadząc różne zespoły fizycznie w 
jednym miejscu, działając jako organizacja 
kontrolna dla wielu działań WWiI oraz 
łącząc na poziomie ogólnoeuropejskim 
kompetencje i umiejętności uzyskane w 
różnych dziedzinach specjalistycznych. 

Utworzenie WWiI jako odrębnej osoby 
prawnej kierowanej przez dyrektora 
generalnego jest wyrazem zdecydowanego 
zerwania z tradycyjnym podejściem 
obejmującym wielu beneficjentów. Co 
więcej, wszystkie WWiI stosują logikę 
gospodarczą w zakresie planowania 
strategicznego swoich działań; wszystkie 
WWiI przyjęły też koncepcję kolokacji, 
gromadząc różne zespoły fizycznie w 
jednym miejscu, działając jako organizacja 
kontrolna dla wielu działań WWiI oraz 
łącząc na poziomie ogólnoeuropejskim 
kompetencje i umiejętności uzyskane w 
różnych dziedzinach specjalistycznych.
WWiI powinny mieć zdolność 
mobilizowania inwestycji i zapewnienia 
długoterminowego zaangażowania 
przedsiębiorstw.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 1.3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie w dużym stopniu przyczyniać 
się do realizacji celów określonych w 
programie „Horyzont 2020”, w 
szczególności poprzez rozwiązywanie 
problemów społecznych w sposób 
uzupełniający inne inicjatywy w tych 

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

obszarach. W ramach programu „Horyzont 
2020” EIT będzie stanowić część celu 
„stawianie czoła wyzwaniom społecznym”; 
zgodnie z metodą swobodnej interakcji 
pomiędzy poszczególnymi celami 
przyczyni się on jednak również do celu 
„wiodąca pozycja w przemyśle i 
konkurencyjne warunki” poprzez 
stymulowanie badań naukowych 
nastawionych na wyniki i wspieranie 
tworzenia otwartych i integracyjnych 
modeli wśród innowacyjnych MŚP o 
szybkim tempie wzrostu. Przyczyni się on 
poza tym także do osiągnięcia celu 
„doskonała baza naukowa” przez 
promowanie mobilności ponad granicami 
dziedzin naukowych, sektorów i państw 
oraz przez zintegrowanie 
przedsiębiorczości i kultury podejmowania 
ryzyka w ramach innowacyjnych studiów 
podyplomowych. W ten sposób EIT 
przyczyni się znacznie do promowania 
warunków ramowych, które są niezbędne, 
aby w pełni wykorzystać potencjał 
innowacyjny UE w dziedzinie badań 
naukowych oraz aby wspierać działania na 
rzecz zakończenia tworzenia europejskiej 
przestrzeni badawczej (ERA). Komisja 
Europejska w porozumieniu z EIT 
zaproponuje mechanizm koordynowania 
działań EIT i innych działań w ramach 
programu „Horyzont 2020”, który 
zostanie następnie wdrożony przez EIT.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 1.3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

WWiI EIT jest wspieranie regionów w 
działaniach w ramach procesu 
„inteligentnej specjalizacji” i „schodów 
do doskonałości”, dzięki którym podmioty 
ze wszystkich regionów Europy będą 
mogły czerpać korzyści z EIT i 
uczestniczyć w nim. Centra kolokacji dają 
możliwość współpracy transgranicznej i są 
dobrze przygotowane do wykorzystania 
różnych systemów finansowania w 
regionach, w których są położone. Centra 
kolokacji odgrywają ważną rolę w 
umacnianiu łączliwości lokalno-globalnej 
w odniesieniu do WWiI jako całości, 
czyniąc to także poprzez bliską współpracę 
z władzami regionalnymi, w szczególności 
tymi, które uczestniczą w opracowaniu i 
realizacji regionalnych strategii innowacji 
na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). 
Można ponadto wzmocnić powiązania 
pomiędzy WWiI a lokalnymi 
organizacjami klastrów w celu zwiększenia 
udziału MŚP w działalności WWiI. 
Rozwijający się koncept regionalnych 
wspólnot innowacji i realizacji w ramach 
WWiI stanowi model, który może 
rzeczywiście przyczynić się do łączliwości i 
powiązań z polityką spójności i jej 
instrumentami finansowania. Choć 
możliwości synergii różnią się w 
zależności od obszaru tematycznego 
danego WWiI, korzyści ze współpracy i 
koordynacji wydają za to się szczególnie 
łatwe do osiągnięcia w przypadku szeregu 
inicjatyw i programów na szczeblu UE. 
Jako że sama koncepcja EIT i WWiI opiera 
się na przydawaniu wartości dodanej do 
już istniejących obszarów europejskiej 
doskonałości, WWiI z założenia będą 
dążyć do maksymalnego wykorzystania tej 
synergii. WWiI będą wnosić wartość 
dodaną w odniesieniu do możliwych 
inicjatyw w danych dziedzinach, w tym 
inicjatyw w zakresie wspólnego 
programowania, europejskich partnerstw 
innowacyjnych i partnerstw publiczno-
prywatnych (PPP).
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 1.3 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Możliwości w zakresie synergii będą się w 
praktyce uwidaczniać na różne sposoby, 
zależnie od WWiI i od konkretnych 
wyzwań. Obecnie rozwijane powiązania z 
innymi inicjatywami na poziomie WWiI 
różnią się między sobą w zależności od 
specyfiki danego WWiI i jej obszaru 
tematycznego. 

Możliwości w zakresie synergii będą się w 
praktyce uwidaczniać na różne sposoby, 
zależnie od WWiI i od konkretnych 
wyzwań. Obecnie rozwijane powiązania z 
innymi inicjatywami na poziomie WWiI 
różnią się między sobą w zależności od 
specyfiki danego WWiI i jej obszaru 
tematycznego. Ponadto EIT powinien 
propagować synergię i współdziałanie 
WWiI we wszystkich filarach programu 
„Horyzont 2020” z innymi inicjatywami, 
przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na 
ryzyko powielania działań.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 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. 

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 i przejrzystą 
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 
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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. 

również monitorować ich wyniki i zdawać 
z nich sprawozdanie, jednakże bez 
nadmiernej szczegółowości i nie 
powodując dodatkowych obciążeń 
administracyjnych. 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. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 2.1 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Ważnym elementem w tej kwestii jest 
również rozwój – wspólnie z WWiI –
prawdziwej „tożsamości korporacyjnej” 
EIT opartej na szeregu wspólnych 
wartości. Choć wszystkie WWiI i ich 
poszczególni partnerzy posiadają własne 
tożsamości korporacyjne, wspólne dla nich 
są te wartości, które leżą u podstaw 
wspólnoty EIT i WWiI. Tematami tymi są: 
doskonałość w całym trójkącie wiedzy; 
możliwości zaangażowania wszystkich 
państw członkowskich; wykwalifikowani i 
przedsiębiorczy ludzie; długoterminowa 
współpraca transgraniczna, 
transdyscyplinarna i transsektorowa; oraz 
koncentracja na skutkach społecznych i 
gospodarczych. Taka tożsamość wzmocni 
również wizerunek i reputację EIT i WWiI.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 2.1.1 – akapit piąty – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

będzie zachęcał WWiI do opracowywania 
bardziej zróżnicowanych działań w 
zakresie kształcenia i szkolenia i udzielał 
porad w zakresie tych działań w całej UE.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 2.1.2 – akapit piąty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 2.2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W początkowej fazie EIT skupiał swoje 
wysiłki na stworzeniu WWiI. Jasnym
celem EIT musi być wzmocnienie 
istniejących centrów doskonałości poprzez 
zachęcanie do szerokiego uczestnictwa 
państw członkowskich. EIT będzie musiał 
także zadbać o to, by przynieść korzyści 
dla obszarów Unii, które nie uczestniczą 
bezpośrednio w WWiI. Misją o 
zasadniczym znaczeniu dla EIT jest zatem 
aktywne wspieranie upowszechniania 
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wspólnej kultury wymiany innowacji i 
wiedzy. 

dobrych praktyk w dziedzinie integracji 
trójkąta wiedzy w celu wypracowania 
wspólnej kultury wymiany innowacji i 
wiedzy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 2.2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie odgrywał przewodnią rolę we 
wspieraniu opracowywania 
innowacyjnych strategii politycznych i 
praktyk w dziedzinie praw własności 
intelektualnej, które będą mogły być 
odpowiedzią na potrzeby i 
zainteresowania zaangażowanych stron, a 
zwłaszcza MŚP, w całej Europie. 
Przyczyni się to do propagowania lepszego 
przełożenia wyników badań na nowe 
innowacyjne produkty i usługi. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 2.2 – akapit dziewiąty – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

będzie odgrywać przewodnią rolę w 
rozwijaniu innowacyjnych strategii 
polityczne i praktyk w dziedzinie praw 
własności intelektualnej, które będą mogły 
być odpowiedzią na potrzeby i 
zainteresowania zaangażowanych stron, a 
zwłaszcza MŚP, w całej Europie;
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 2.2 – akapit dziewiąty – tiret czwarte b (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewni znaczne uczestnictwo sektora 
prywatnego, zwłaszcza MŚP, w trójkącie 
wiedzy.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 2.3 – akapit piąty – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

i WWiI – ustanowienie dla EIT systemu 
monitorowania ukierunkowanego na 
osiąganie wyników dotyczącego czterech 
poziomów aktywności: 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 3.2 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wzajemne relacje między EIT a WWiI 
stanowią ramy dla owocnej działalności 
WWiI; są one również główną częścią 
procesu wzajemnego uczenia się
umożliwiającego EIT wypełnianie swej 
roli jako miejsca, gdzie testowane są nowe 
modele innowacji. W celu zapewnienia 
WWiI odpowiednich warunków ramowych 
EIT musi udzielać jasnych i spójnych –
choć jednocześnie nie nadmiernie 
normatywnych – wytycznych na 
wszystkich etapach procesu. Wzajemne 
relacje między EIT a WWiI muszą być 
systematyczne i oparte na zaufaniu w celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności. 
Przyczyniać się do tego powinny zarówno 
stosunki umowne pomiędzy EIT a WWiI, 
jak i ustalenia organizacyjne centrali EIT. 

Wzajemne relacje między EIT a WWiI 
stanowią ramy dla owocnej działalności 
WWiI; są one również główną częścią 
procesu wzajemnego uczenia się 
umożliwiającego EIT wypełnianie swej 
roli jako miejsca, gdzie testowane są nowe 
modele innowacji. W celu zapewnienia 
WWiI odpowiednich warunków ramowych 
EIT musi udzielać jasnych i spójnych –
choć jednocześnie nie nadmiernie 
normatywnych – wytycznych na 
wszystkich etapach procesu. Wytyczne te 
mogą w szczególności dotyczyć 
zarządzania WWiI i współpracy z ich 
partnerami. Wzajemne relacje między EIT 
a WWiI muszą być systematyczne i 
regularne, a także jasne, otwarte, 
przejrzyste i oparte na zaufaniu w celu 
osiągnięcia maksymalnej efektywności. 
Przyczyniać się do tego powinny zarówno 
stosunki umowne pomiędzy EIT a WWiI, 
jak i ustalenia organizacyjne centrali EIT. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 3.2 – akapit trzeci – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zapewni wytyczne dla zarządzania WWiI i 
współpracy z ich partnerami; 
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – nagłówek 3.3 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodać należy, że w maksymalizacji 
synergii i wzajemnego uczenia się z 
innymi inicjatywami UE pomogą 
prowadzone od wczesnych faz procesu 
aktywne konsultacje z innymi instytucjami 
UE, w szczególności z odpowiednimi 
służbami Komisji. 

Dodać należy, że w maksymalizacji 
synergii i wzajemnego uczenia się z 
innymi inicjatywami UE pomogą 
prowadzone od wczesnych faz procesu 
aktywne konsultacje z innymi instytucjami 
UE. EIT prowadzić będzie regularnie 
dialog z Parlamentem Europejskim i z 
właściwymi służbami Komisji.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 1 – punkt 1.1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Powody uznania badań naukowych, 
edukacji i innowacji za zagadnienia o 
zasadniczym znaczeniu są proste. W 
sytuacji rosnącej konkurencji na świecie i 
wyzwań demograficznych w Europie 
europejski wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie będą w przyszłości w coraz 
większym stopniu rezultatem 
przełomowych innowacji w zakresie 
produktów, usług i modeli biznesowych, 
jak również zdolności Europy do 
rozwijania, przyciągania i zatrzymywania 
talentów oraz zdolności obywateli do 
wykorzystywania, przyjmowania i 
stosowania tych innowacji. W Europie 
istnieją co prawda indywidualne przypadki 
spektakularnych osiągnięć, ale ogólnie 
rzecz biorąc państwa członkowskie UE 
osiągają gorsze rezultaty w porównaniu ze 
światowymi liderami innowacyjności. Co 
więcej, UE stoi w obliczu coraz ostrzejszej 
konkurencji o zdolnych pracowników z 
nowych centrów doskonałości w 
gospodarkach wschodzących.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 1 – punkt 1.1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – część 1 – punkt 1.1 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Utworzenie WWiI jako odrębnej osoby 
prawnej kierowanej przez dyrektora 
generalnego jest wyrazem zdecydowanego 

Utworzenie WWiI jako odrębnej osoby 
prawnej kierowanej przez dyrektora 
generalnego jest wyrazem zdecydowanego 
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zerwania z tradycyjnym podejściem 
obejmującym wielu beneficjentów. Co 
więcej, wszystkie WWiI stosują logikę 
gospodarczą w zakresie planowania 
strategicznego swoich działań; wszystkie 
WWiI przyjęły też koncepcję kolokacji, 
gromadząc różne zespoły fizycznie w 
jednym miejscu, działając jako organizacja 
kontrolna dla wielu działań WWiI oraz 
łącząc na poziomie ogólnoeuropejskim 
kompetencje i umiejętności uzyskane w 
różnych dziedzinach specjalistycznych.

zerwania z tradycyjnym podejściem 
obejmującym wielu beneficjentów. Co 
więcej, wszystkie WWiI stosują logikę 
gospodarczą w zakresie planowania 
strategicznego swoich działań; wszystkie 
WWiI przyjęły też koncepcję kolokacji, 
gromadząc różne zespoły fizycznie w 
jednym miejscu, działając jako organizacja 
kontrolna dla wielu działań WWiI oraz 
łącząc na poziomie ogólnoeuropejskim 
kompetencje i umiejętności uzyskane w 
różnych dziedzinach specjalistycznych.
WWiI powinny mieć zdolność 
mobilizowania inwestycji i zapewnienia 
długoterminowego zaangażowania 
sektorów prywatnego, publicznego i 
trzeciego.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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