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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) powstał na mocy rozporządzenia (WE)
294/2008 w celu wzmocnienia zdolności innowacyjnych w Europie. Stanowi on pierwszą 
próbę UE w zakresie połączenia szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji w tzw. 
trójkąt wiedzy. Integracja ta odbywa się przede wszystkim poprzez wspólnoty wiedzy i
innowacji (WWiI), które w perspektywie długoterminowej grupują organizacje dokoła 
wyzwań społecznych. EIT rozpoczął działalność w 2010 r., a jego siedziba znajduje się w 
Budapeszcie.

Obecnie Komisja przedstawia poprawki do rozporządzenia ustanawiającego EIT. 
Zaproponowane zmiany wynikają z doświadczeń zebranych podczas fazy wstępnej, zaleceń 
zawartych w sprawozdaniach z oceny zewnętrznej, a także uwzględniają rezultaty 
wszechstronnych konsultacji z zainteresowanymi stronami EIT. Rozporządzenie zmieniające 
jest również ściśle powiązane z wnioskiem w sprawie strategicznego planu innowacji EIT, 
którego podstawą jest wniosek Rady Zarządzającej EIT. 

W swojej opinii sprawozdawca skupia się przede wszystkim na następujących aspektach: 

Usprawnienie struktur zarządzania EIT oraz dialogu z instytucjami UE
Z doświadczenia wynika, że skład organów EIT powinien zostać uproszczony. 
Doprecyzowania wymagają w szczególności zadania Rady Zarządzającej i dyrektora. Rada 
Zarządzająca i dyrektor zawsze muszą działać w interesie EIT w sposób niezależny i 
bezstronny. Sprawozdawca podkreśla również znaczenie odpowiedniego zaangażowania 
instytucji UE w proces opracowywania programów prac EIT.

Zaangażowanie wszystkich państw członkowskich oraz dążenie do efektów synergii w 
strukturach EIT z korzyścią przede wszystkim dla MŚP
Zasada otwartości, przejrzystości i równowagi interesów musi być jedną z najważniejszych 
zasad zarządzania, a zaangażowanie nowych podmiotów z całej UE, które wniosą nowe 
pomysły, a w szczególności coraz aktywniejsze uczestnictwo małych i średnich 
przedsiębiorstw, powinno stanowić element strategii wspólnot wiedzy i innowacji na rzecz 
wzrostu. Choć nie wszystkie rynki mają taką samą strukturę, ważne jest umożliwienie MŚP 
pełnego uczestnictwa we wszystkich wspólnotach wiedzy i innowacji. Przedsiębiorstwa 
publiczne i władze lokalne, a także w stosownych przypadkach organizacje non profit 
również powinny być zaangażowane we wspólnoty wiedzy i innowacji.

Zarządzanie prawami własności intelektualnej 
Sprawozdawca jest zdania, że przepisy dotyczące zarządzania prawami własności 
intelektualnej muszą gwarantować stan właściwej równowagi między podmiotami praw a 
użytkownikami. Przepisy powinny zawierać wytyczne i modele w odniesieniu do 
promowania transferu wiedzy i jej rozpowszechniania zarówno w ramach wspólnot wiedzy i 
innowacji, jak i w całej UE. 
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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 rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Zasady dotyczące zarządzania prawami 
własności intelektualnej i 
rozpowszechniania wyników są określone 
w zasadach uczestnictwa i muszą 
gwarantować stan właściwej równowagi 
między podmiotami praw a 
użytkownikami. Komisja Europejska, w 
konsultacji z EIT, powinna dostarczyć 
wytyczne dotyczące innowacyjnych modeli 
w odniesieniu do praw własności 
intelektualnej w celu promowania 
transferu wiedzy i jej rozpowszechniania 
zarówno w ramach wspólnot wiedzy i 
innowacji, jak i w szerszym kontekście 
całej UE. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT powinien ściśle współpracować z
małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
(MŚP), aby brały one aktywny udział w 
działalności wspólnot wiedzy i innowacji. 
Przedsiębiorstwa publiczne i władze 
lokalne, a także w stosownych 
przypadkach organizacje non profit 
również powinny być zaangażowane we 
wspólnoty wiedzy i innowacji.
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Poprawka 3

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 
Wspólnot wiedzy i innowacji (zwanych 
dalej WWiI) oraz wyjaśnić pochodzenie 
zasobów finansowych WWiI. W 
szczególności finansowanie ze środków 
UE powinno być postrzegane jako środek 
nacisku na WWiI, aby pozyskiwały 
fundusze z innych źródeł, prywatnych lub 
publicznych, a instytucje UE powinny w 
przyszłości rozważyć kwestię 
wykorzystania finansowania ze środków 
UE jako środka nacisku.

Poprawka 4

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. Należy usprawnić 
funkcjonowanie Rady Zarządzającej EIT 
oraz dokładniej wyjaśnić rolę i zadania 
Rady Zarządzającej i Dyrektora. Rada 
Zarządzająca i dyrektor muszą działać w 
interesie EIT w sposób niezależny, 
bezstronny i przejrzysty.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniać opinie Komisji, Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
szczegółowych celów EIT, jak określono w 
programie „Horyzont 2020”, i jego 
komplementarności z polityką i 
instrumentami Unii Europejskiej.
Wspomniane instytucje UE powinny być 
odpowiednio zaangażowane w proces 
opracowywania tego programu.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 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 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 ze społeczeństwa 
obywatelskiego i z całego trójkąta wiedzy.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ust. 10 dodanego we wniosku Komisji 2011/0384(COD).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
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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 naukowe na 
najwyższym poziomie.

w Europie i zwiększenia konkurencyjności 
przez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich i 
Unii. EIT realizuje ten cel, propagując i 
łącząc ze sobą szkolnictwo wyższe,
badania naukowe, innowacje i działalność 
gospodarczą na najwyższym poziomie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 
Artykuł 5 – ustęp 1 – 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 
informowania o działalności EIT, jego 
doświadczeniach, dobrych praktykach i 
wkładzie w unijną politykę i cele w 
zakresie innowacji, badań naukowych i 
edukacji. Wszystkie zainteresowane strony 
zapraszane są do przedstawienia swoich 
poglądów.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ust. 10 dodanego we wniosku Komisji 2011/0384(COD).

Poprawka 9

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

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
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jedna spółka prywatna. jeden podmiot prywatny.

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ust. 10 dodanego we wniosku Komisji 2011/0384(COD).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2
Rozporządzenie (WE) 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, 
oparty na przyjętym uprzednio SPI, 
zawierający deklarację głównych 
priorytetów oraz planowanych inicjatyw 
EIT i WWiI, w tym preliminarz potrzeb 
finansowych i źródeł finansowania z 
uwzględnieniem kondycji finansowej 
każdej WWiI. Zawiera on również 
odpowiednie wskaźniki dotyczące 
monitorowania działalności WWiI i EIT.
Wstępny odnawialny trzyletni program 
prac jest składany przez EIT Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji do dnia 
31 grudnia każdego N-2. Parlament 
Europejski, Rada i Komisja wydają 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 te opinie, a 
w przypadku, gdy się z nimi nie zgadza, 
uzasadnia swoje stanowisko. EIT 
przekazuje ostateczny program prac do 
wiadomości Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Komisji, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów;
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 2 – akapit trzeci 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja uwzględnia równowagę między
doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
oraz działalności gospodarczej, a także 
równowagę płci oraz uznanie środowisk 
akademickich, badawczych i 
innowacyjnych w całej Unii.

Komisja uwzględnia równowagę między 
doświadczeniem w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego, badań i innowacji oraz 
działalności gospodarczej, a także 
równowagę płci oraz coraz szersze 
zaangażowanie środowisk akademickich, 
badawczych i innowacyjnych w całej Unii.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie Rady Zarządzającej działają w 
sposób niezależny w interesie EIT, 
chroniąc jego cele i misję, tożsamość i 
spójność.

Członkowie Rady Zarządzającej działają w 
sposób niezależny, przejrzysty i bezstronny
w interesie EIT, chroniąc jego cele i misję, 
tożsamość, niezależność i spójność.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) ustala, za zgodą Komisji, odpowiednie 
wynagrodzenia członków Rady 
Zarządzającej oraz Komitetu 
Wykonawczego; wynagrodzenia są 
ustalane na podstawie porównania z 
podobnymi uregulowaniami w państwach 
członkowskich;

(g) ustala, za zgodą Komisji, odpowiednie 
wynagrodzenia członków Rady 
Zarządzającej oraz Komitetu 
Wykonawczego;
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 2 – punkt 1 – litera p) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(p) promuje EIT na całym świecie, aby 
zwiększyć jego atrakcyjność i uczynić z 
niego światowej klasy podmiot 
doskonałości w zakresie szkolnictwa 
wyższego, badań i innowacji.

(p) promuje EIT na całym świecie, aby 
zwiększyć jego atrakcyjność w środowisku 
naukowym, akademickim, a zwłaszcza 
biznesowym i uczynić z niego światowej 
klasy podmiot doskonałości w zakresie 
szkolnictwa wyższego, badań i innowacji.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 – litera m) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(m) dba o należytą komunikację z 
instytucjami UE.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik – sekcja 4 – punkt 3 – litera n) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(n) działa w sposób niezależny, przejrzysty 
i bezstronny w interesie EIT, chroniąc 
jego cele i misję, tożsamość, niezależność i 
spójność.
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