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PR_COD_1recastingam

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

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0331),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 173 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0042/2019),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

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

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy Protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Deputowanych 
Rumunii, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z 
zasadą pomocniczości,

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w 
sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów 
prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 10 stycznia 2020 r. skierowane do 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 110 ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając art. 110, 59 i 40 Regulaminu,

– uwzględniając opinię Komisji Kultury i Edukacji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A9-
0120/2020),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych 
zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na 
uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych 
aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących 
tekstów, bez zmiany co do istoty;

1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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1. uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia 
konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Państwa członkowskie ponoszą 
główną odpowiedzialność za utrzymanie 
silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej 
europejskiej bazy przemysłowej. Jednak 
charakter i skala wyzwania związanego 
z innowacyjnością w Unii wymagają 
również podjęcia działań na 
szczeblu unijnym .

(2) Państwa członkowskie ponoszą 
główną odpowiedzialność za utrzymanie 
silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej 
europejskiej bazy przemysłowej. Jednak 
charakter i skala wyzwania związanego 
z innowacyjnością wymagają również 
podjęcia działań na szczeblu unijnym.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) EIT powinien dążyć, przede 
wszystkim za pośrednictwem swoich 
wspólnot wiedzy i innowacji („WWiI”), do 
wzmocnienia ekosystemów innowacji, 

(4) Misją EIT, przede wszystkim za 
pośrednictwem jego wspólnot wiedzy i 
innowacji („WWiI”), jest przyczynianie się 
do zrównoważonego rozwoju 
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które reagują na globalne wyzwania. 
Powinien on mieć na celu przede 
wszystkim przyczynianie się do rozwoju 
zdolności innowacyjnych Unii i państw 
członkowskich przy zachowaniu 
najwyższych standardów. Aby osiągnąć 
ten cel, EIT powinien 
ułatwiać i usprawniać tworzenie 
sieci i współpracę oraz powinien tworzyć 
synergię między różnymi wspólnotami 
innowacji w Europie.

gospodarczego w Unii i zwiększenia 
konkurencyjności Europy dzięki 
wzmocnieniu zdolności innowacyjnych 
państw członkowskich i Unii. Ma on 
również wspierać wdrażanie 
strategicznych priorytetów Unii oraz 
realizację celów i polityk UE, włącznie z 
Europejskim Zielonym Ładem, planem 
odbudowy dla Europy, europejskimi 
strategiami w zakresie danych, technologii 
cyfrowych, MŚP i przemysłu, a także 
osiągnięcie strategicznej autonomii 
Europy. Ponadto powinien przyczyniać się 
do stawiania czoła globalnym wyzwaniom, 
włącznie z celami zrównoważonego 
rozwoju ONZ, dzięki przestrzeganiu zasad 
Agendy 2030 i porozumienia paryskiego, 
a także umożliwić przejście na gospodarkę 
o zerowej emisji gazów cieplarnianych 
netto najpóźniej do 2050 r. Transformacja 
ta będzie możliwa jedynie dzięki 
stymulowaniu badań i innowacji, co 
podkreśla potrzebę wzmocnienia 
korzystnych warunków i inwestycji w 
zwiększenie europejskiej bazy wiedzy oraz 
potencjału w zakresie badań naukowych i 
innowacji, w szczególności w dziedzinie 
ekologicznych technologii i innowacji 
przyjaznych dla klimatu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) EIT powinien 
ułatwiać i usprawniać tworzenie 
sieci i współpracę oraz powinien tworzyć 
synergię między różnymi wspólnotami 
innowacji w Europie, przy czym należy 
zapewnić szeroki zasięg geograficzny w 
celu zmniejszenia dysproporcji 
regionalnych i zapobiegania przepaści 
innowacyjnej, a jednocześnie utrzymać 
doskonałość jako jego nadrzędne 
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kryterium.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W strategicznym planie innowacji 
(„SPI”) powinny zostać określone 
strategiczne dziedziny priorytetowe i 
potrzeby finansowe EIT na okres siedmiu 
lat , obejmujące odnośne wieloletnie ramy 
finansowe („WRF”). SPI powinien 
zapewnić zgodność z unijnym programem 
ramowym wspierającym badania naukowe 
i innowacje oraz wspierać synergię z 
innymi odnośnymi programami Unii 
przewidzianymi w WRF, a także z innymi 
unijnymi inicjatywami, politykami i 
instrumentami, zwłaszcza z tymi na rzecz 
kształcenia i rozwoju regionalnego. 
Zważywszy na znaczenie SPI dla unijnej 
polityki w zakresie innowacji, a także 
polityczne znaczenie społeczno-
gospodarczego oddziaływania na Unię, 
SPI powinien zostać przyjęty przez 
Parlament Europejski i Radę na podstawie 
wniosku Komisji w oparciu o materiały 
opracowane przez EIT.

(5) W strategicznym planie innowacji 
(„SPI”) powinny zostać określone 
strategiczne dziedziny priorytetowe i 
potrzeby finansowe EIT na okres siedmiu 
lat, włącznie z działaniami krótkofalowymi 
służącymi walce z kryzysem związanym z 
COVID-19 oraz odbudowie po jego 
przezwyciężeniu. SPI powinien zapewnić 
zgodność z programem ramowym w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
„Horyzont Europa” (program „Horyzont 
Europa”), a mianowicie strategicznymi 
planami w dziedzinie badań i innowacji 
oraz wspierać synergię z innymi 
odnośnymi programami Unii, a także z 
innymi unijnymi inicjatywami, politykami 
i instrumentami. Zważywszy na znaczenie 
SPI dla unijnej polityki w zakresie 
innowacji, a także polityczne znaczenie 
społeczno-gospodarczego oddziaływania, 
SPI powinien zostać przyjęty przez 
Parlament Europejski i Radę na podstawie 
wniosku Komisji w oparciu o materiały 
opracowane przez EIT. Materiały te należy 
też udostępniać Parlamentowi 
Europejskiemu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Kryzys związany z pandemią 
COVID-19 wywarł masowy i destrukcyjny 
wpływ na systemy zdrowotne i 
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gospodarcze państw członkowskich oraz 
spowodował zakłócenia społeczne. Skutki 
te będą wymagały współpracy wszystkich 
unijnych instytucji, organów, urzędów i 
agencji, a EIT powinien zaangażować się 
w działania w zakresie innowacji, które są 
niezbędne do zapewnienia spójnej reakcji 
na ten kryzys. Ponadto EIT i jego WWiI 
powinny wzmacniać swoje działania, aby 
wspierać i zwiększać odporność 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), przedsiębiorstw 
typu start-up, a także studentów, badaczy, 
przedsiębiorców i pracowników.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5b) Wstrząs gospodarczy 
spowodowany kryzysem związanym z 
COVID-19 ma poważny wpływ na 
uczelnie, badaczy, przedsiębiorstwa i inne 
zainteresowane strony EIT. Należy 
określić i pokonać powiązane wyzwania, 
w szczególności w związku z dostępem do 
finansowania, w celu ochrony trójkąta 
wiedzy i odbudowy zaufania wśród 
wszystkich zainteresowanych stron. W 
perspektywie średnioterminowej wszystkie 
WWiI powinny dostosować się do skutków 
wstrząsu oraz zreorganizować swoje 
ukierunkowanie i działania, w związku z 
czym muszą być sprawne i elastyczne, aby 
poszukiwać nowych możliwości.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5c) Należy przyspieszyć badania nad 
przeciwdziałaniem skutkom kryzysu 
związanego z COVID-19. EIT powinien 
zwiększyć wpływ tych badań oraz pomóc w 
rozwijaniu wynikających z nich 
produktów i innowacyjnych usług, a także 
dopilnować, by dotarły do jak największej 
liczby osób.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5d) Rada Zarządzająca EIT i WWiI 
powinny przyjąć środki w zakresie 
elastyczności i działania niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla 
ich ekosystemu w oparciu o trójkąt wiedzy 
oraz tworzyć w razie potrzeby doraźne 
środki wsparcia dla swoich partnerów i 
beneficjentów, a nawet wykraczające poza 
ich wspólnoty. Powinny one zapewnić 
swoim partnerom, beneficjentom i 
studentom narzędzia i instrumenty 
umożliwiające dostosowanie się do 
bardziej zdecentralizowanych i zdalnych 
metod pracy, mniejszej liczby podróży, 
większej niepewności oraz dalszego 
dystansowania społecznego.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zgodnie z unijnym programem 
ramowym wspierającym badania naukowe 
i innowacje działania EIT powinny być 

(6) Zgodnie z programem „Horyzont 
Europa” działania EIT powinny być 
odpowiedzią na strategiczne 
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odpowiedzią na strategiczne 
długoterminowe wyzwania w zakresie 
innowacji w Europie, zwłaszcza 
w dziedzinach trans- lub 
interdyscyplinarnych, wraz z tymi, które 
zostały już określone na szczeblu 
europejskim. W ten sposób EIT powinien 
promować okresowy dialog ze 
społeczeństwem obywatelskim.

długoterminowe wyzwania w zakresie 
innowacji w Europie, zwłaszcza 
w dziedzinach trans- lub 
interdyscyplinarnych, wraz z rozwojem 
innowacyjnych rozwiązań 
nietechnologicznych będących 
niezbędnym uzupełnieniem 
innowacyjnych działań ukierunkowanych 
na technologie. W ten sposób EIT 
powinien promować okresowy dialog ze 
społeczeństwem obywatelskim oraz z 
ośrodkami badań naukowych i innowacji, 
MŚP, szkolnictwem wyższym oraz 
przemysłem.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) EIT powinien traktować jako 
priorytet transfer działalności edukacyjnej 
na poziomie szkół wyższych, badawczej 
oraz innowacyjnej do kręgów 
gospodarczych i zastosowań 
komercyjnych, a także wspieranie 
tworzenia nowych podmiotów 
gospodarczych, firm funkcjonujących 
w formule spin-off oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP).

(7) EIT powinien traktować jako 
priorytet transfer działalności edukacyjnej 
na poziomie szkół wyższych, badawczej 
oraz innowacyjnej, jak również 
działalności przedsiębiorczej do kręgów 
gospodarczych i zastosowań 
komercyjnych. W ten sposób powinien 
wspierać zdolności innowacyjne i 
przedsiębiorcze w szkolnictwie wyższym, 
promować doskonałość w dziedzinie 
badań oraz stymulować i wspierać 
tworzenie przedsiębiorstw typu start-up i 
spin-off oraz MŚP.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) EIT powinien dążyć do ściślejszej 
współpracy z MŚP, aby zapewnić ich 
aktywne uczestnictwo w działaniach 
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WWiI. Ponadto, w stosownych 
przypadkach, w działania WWiI powinny 
być zaangażowane spółki publiczne i 
organy lokalne, a także organizacje 
nienastawione na zysk.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Promowanie działalności 
przedsiębiorstw społecznych powinno 
stanowić część działań EIT i WWiI, biorąc 
pod uwagę bardzo innowacyjny charakter 
przedsiębiorstw społecznych pod 
względem oferowanych towarów lub 
usług, ich organizacji lub stosowanych 
metod produkcyjnych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) EIT powinien działać przede 
wszystkim na zasadzie niezależnych, 
opartych na kryterium 
doskonałości i działających na szeroką 
skalę europejskich partnerstw instytucji 
szkolnictwa wyższego, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych stron w postaci trwałych, 
zdolnych do samodzielnego utrzymania się 
w długiej perspektywie strategicznych sieci 
współpracy w zakresie innowacji. 
Partnerstwa te powinny być wybierane 
przez Radę Zarządzającą EIT w wyniku 
przejrzystej, opartej na kryterium 
doskonałości procedury , zgodnie z 
kryteriami unijnego programu ramowego 
wspierającego badania naukowe i 

(8) EIT powinien działać przede 
wszystkim na zasadzie niezależnych, 
opartych na kryterium 
doskonałości i zinstytucjonalizowanych 
europejskich partnerstw instytucji 
szkolnictwa wyższego, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych stron w postaci trwałych, 
zdolnych do samodzielnego utrzymania się 
w długiej perspektywie strategicznych sieci 
współpracy w zakresie innowacji. 
Partnerstwa te powinny mieć na celu 
osiągnięcie stabilności finansowania 
dzięki mobilizowaniu funduszy z innych 
źródeł publicznych i prywatnych oraz 
pozyskanie i zaangażowanie jak 
najszerszego grona nowych partnerów. 
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innowacje na potrzeby wyboru partnerstw 
europejskich, i wyznaczane jako WWiI.

Powinny być wybierane przez Radę 
Zarządzającą EIT w wyniku przejrzystej, 
opartej na kryterium doskonałości 
procedury, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem i programem „Horyzont 
Europa” na potrzeby wyboru partnerstw 
europejskich, i wyznaczane jako WWiI.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Podstawą wyboru i uruchamiania 
nowych WWiI powinien być otwarty, 
przejrzysty i konkurencyjny proces, który 
uwzględnia strategiczne planowanie 
programu „Horyzont Europa”, przegląd 
śródokresowy EIT i WWiI, tempo 
odbudowy Unii po pandemii COVID 19 
oraz budżet przyznany EIT na odpowiedni 
okres budżetowy. W ramach tego procesu 
oraz prowadzenia WWiI EIT powinien 
uwzględnić fakt, że nie wszystkie WWiI 
mają takie same potrzeby finansowe i że 
niektóre są bardziej kapitałochłonne niż 
inne.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Z uwagi specyfikę WWiI należy 
przewidzieć szczególne minimalne 
warunki utworzenia WWiI, stanowiące 
odstępstwo od zasad uczestnictwa i 

(9) Z uwagi specyfikę WWiI należy 
przewidzieć szczególne minimalne 
warunki utworzenia WWiI. W drodze 
wyjątku warunki te mogą stanowić 
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upowszechniania dotyczące unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje. Również w 
przypadku działalności WWiI wnoszącej 
wartość dodaną może istnieć konieczność 
wprowadzenia szczególnych zasad 
dotyczących własności, praw dostępu, 
wykorzystywania i upowszechniania.

odstępstwo od zasad uczestnictwa i 
upowszechniania programu „Horyzont 
Europa”. Również w przypadku 
działalności WWiI wnoszącej wartość 
dodaną może istnieć konieczność 
wprowadzenia szczególnych zasad 
dotyczących własności, praw dostępu, 
wykorzystywania i upowszechniania.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Rada Zarządzająca powinna 
również kierować działaniami EIT i 
koordynować sprawozdawczość, 
monitorowanie i ocenę działań 
WWiI zgodnie z przepisami programu 
ramowego Unii wspierającego badania 
naukowe i innowacje. Skład członkowski 
Rady Zarządzającej powinien w wyważony 
sposób odzwierciedlać doświadczenia 
przedsiębiorców, środowiska 
akademickiego, badawczego i sektora 
innowacji.

(10) Rada Zarządzająca powinna 
również kierować działaniami EIT i 
koordynować sprawozdawczość, 
monitorowanie i ocenę działań 
WWiI zgodnie z przepisami programu 
„Horyzont Europa”. Rada Zarządzająca 
EIT powinna mieć możliwość 
formułowania zaleceń dotyczących 
sposobów zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla WWiI. Skład 
członkowski Rady Zarządzającej powinien 
w wyważony sposób odzwierciedlać 
doświadczenia przedsiębiorców, 
środowiska akademickiego i badawczego 
oraz sektora innowacji. Posiłkując się 
przewodnią zasadą doskonałości, Rada 
Zarządzająca EIT powinna również 
zapewnić w swoim składzie równowagę 
geograficzną i równowagę płci.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności i zwiększyć 
międzynarodową atrakcyjność gospodarki 
europejskiej oraz jej potencjał 
innowacyjny, EIT i WWiI powinny mieć 
możliwość pozyskiwania podmiotów 
partnerskich, badaczy i studentów z całego 
świata, w tym również przez ułatwianie im 
mobilności; EIT i WWiI powinny mieć też 
możliwość współpracy z podmiotami 
z państw trzecich.

(11) Aby przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności i zwiększyć 
międzynarodową atrakcyjność gospodarki 
europejskiej oraz jej zdolności 
innowacyjne i przedsiębiorcze, 
EIT i WWiI powinny mieć możliwość 
pozyskiwania podmiotów partnerskich, 
badaczy i studentów z całego świata, w tym 
z unijnych regionów najbardziej 
oddalonych, w tym również przez 
ułatwianie im mobilności; EIT i WWiI 
powinny mieć też możliwość współpracy 
z podmiotami z państw trzecich.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Stosunki między EIT a WWiI 
powinny się opierać na ramowych 
umowach o partnerstwie i umowach o 
udzielenie dotacji , które określają 
prawa i obowiązki WWiI, zapewnią 
koordynację na odpowiednim poziomie 
oraz określą w zarysie mechanizm 
monitorowania oraz oceny działalności 
WWiI i jej wyników. Ramowa umowa o 
partnerstwie powinna zapewnić ciągłość 
wkładu finansowego EIT na rzecz WWiI 
po okresie danych WRF. Na zasadzie 
odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/104612 („rozporządzenie finansowe”) 
EIT powinien być w stanie ustanowić taką 
ramową umowę o partnerstwie na wstępny 
okres siedmiu lat i przedłużyć ją poza ten 

(12) Stosunki między EIT a WWiI 
powinny się opierać na ramowych 
umowach o partnerstwie i wieloletnich 
umowach o udzielenie dotacji, które 
określają prawa i obowiązki WWiI, 
zapewnią koordynację na odpowiednim 
poziomie oraz określą w zarysie 
mechanizm monitorowania oraz oceny 
działalności WWiI i jej wyników. Ramowa 
umowa o partnerstwie powinna zapewnić 
ciągłość wkładu finansowego EIT na rzecz 
WWiI po okresie danych WRF. Na 
zasadzie odstępstwa od rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/104612 („rozporządzenie 
finansowe”) EIT powinien być w stanie 
ustanowić taką ramową umowę o 
partnerstwie na wstępny okres siedmiu lat. 
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okres na kolejny okres wynoszący nie 
więcej niż siedem lat.

Z zastrzeżeniem pozytywnej oceny 
postępów WWiI w zakresie osiągania jej 
celów i celów pośrednich, które mają 
zostać zrealizowane do roku 4 w 
pierwszym okresie, EIT powinien mieć 
możliwość przedłużenia tej umowy 
ramowej o partnerstwie na kolejny okres 
nieprzekraczający siedmiu lat, na 
podstawie kolejnej pozytywnej oceny z 
pozytywnym wynikiem. W przypadku 
przedłużenia wstępnej siedmioletniej 
umowy WWiI jest poddawana przeglądowi 
śródokresowemu na podstawie tych 
samych kryteriów i metod w celu podjęcia 
decyzji o jej ewentualnym kontynuowaniu.

__________________ __________________
12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 
(Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 
1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 
1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 
223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję 
nr 541/2014/UE, a także uchylające 
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 
(Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W zależności od wyników 
końcowego przeglądu przed upływem 
czternastego roku ramowej umowy o 
partnerstwie Rada Zarządzająca EIT 
może w wyjątkowych i należycie 
uzasadnionych okolicznościach podjąć 
decyzję o przedłużeniu umowy o 
partnerstwie z WWiI z pierwszej fali 
WWiI. Takie przedłużenie powinno 
zależeć od pozytywnej i dogłębnej oceny 
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skuteczności WWiI przez niezależnych 
ekspertów zewnętrznych, pod warunkiem 
że WWiI osiągnęły wystarczający poziom 
oddziaływania i stabilności finansowania. 
Przedłużenie powinno być ograniczone 
pod względem czasu, budżetu i zakresu 
działalności WWiI, które nie są aż tak 
bliskie rynkowi, a więc nie mogą być 
jeszcze stabilne finansowo, lecz pozostają 
kluczowe dla realizacji zadań, działań i 
potencjału WWiI w zakresie reagowania 
na pilne wyzwania społeczne.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Istnieje potrzeba wspierania 
szkolnictwa wyższego, będącego 
nieodłącznym, lecz często brakującym 
elementem kompleksowej strategii 
innowacji. Ramowe umowy o partnerstwie 
lub umowy o udzielenie dotacji między 
EIT a WWiI powinny stanowić, że stopnie 
naukowe i dyplomy nadane w ramach 
WWiI będą nadawane przez uczestniczące 
instytucje szkolnictwa wyższego, które 
należy zachęcać do oznaczania ich również 
jako stopni naukowych i dyplomów EIT. 
EIT powinien ponadto wzmocnić i 
poszerzyć zakres stopni naukowych i 
dyplomów opatrzonych znakiem EIT, aby 
zwiększyć ich uznawalność poza 
wspólnotą EIT. W swoich 
działaniach i pracach EIT powinien dążyć 
do promowania mobilności studentów, 
badaczy i personelu. Wszystkie te działania 
należy realizować bez uszczerbku dla 
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady13.

(13) Istnieje potrzeba wspierania 
szkolnictwa wyższego, będącego 
nieodłącznym, lecz często brakującym 
elementem kompleksowej strategii 
innowacji. Ramowe umowy o partnerstwie 
lub umowy o udzielenie dotacji między 
EIT a WWiI powinny stanowić, że stopnie 
naukowe i dyplomy nadane w ramach 
WWiI będą nadawane przez uczestniczące 
instytucje szkolnictwa wyższego, które 
należy zachęcać do oznaczania ich również 
jako stopni naukowych i dyplomów EIT. 
EIT powinien ponadto wzmocnić i 
rozszerzyć zakres stopni naukowych i 
dyplomów opatrzonych znakiem EIT na 
działania w dziedzinie uczenia się przez 
całe życie oraz programy w dziedzinie 
szkolenia zawodowego, zdobywania 
umiejętności, przekwalifikowania i 
podnoszenia kwalifikacji, aby zwiększyć 
uznawalność tych stopni naukowych i 
dyplomów poza wspólnotą EIT. W swoich 
działaniach i pracach EIT powinien dążyć 
do promowania mobilności studentów, 
badaczy i personelu, a także tworzyć 
możliwości w zakresie uczenia się przez 
całe życie, mentoringu i coachingu. 
Wszystkie te działania należy realizować 
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bez uszczerbku dla 
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady13.

__________________ __________________
13 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 
22). Dyrektywa ostatnio zmieniona 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1430/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 3).

13 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 
2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 
22). Dyrektywa ostatnio zmieniona 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1430/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007, s. 3).

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Należy stworzyć odpowiednie 
uregulowania gwarantujące 
odpowiedzialność i przejrzystość działania 
EIT. Odpowiednie zasady dotyczące 
jego zarządzania i funkcjonowania 
powinny zostać określone w statucie EIT.

(14) Należy stworzyć odpowiednie 
uregulowania gwarantujące 
odpowiedzialność, przejrzystość i 
otwartość działania EIT. Odpowiednie 
zasady dotyczące jego zarządzania i 
funkcjonowania powinny zostać określone 
w statucie EIT.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Oczekuje się, że sektory przemysłu, 
finansów i usług będą wnosiły istotne 
wkłady do budżetu WWiI. WWiI powinny 
dążyć do maksymalizowania udziału 
sektora prywatnego we wkładach i 
osiągnięcia stabilności finansowania. 

(16) Oczekuje się, że kryzys związany z 
COVID-19 wywrze wpływ na wkłady 
finansowe sektora przemysłu, a sektory 
finansów i usług będą wnosiły istotne 
wkłady do budżetu WWiI. Jednak WWiI 
powinny dążyć do maksymalizowania 
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WWiI i ich podmioty partnerskie powinny 
podawać do wiadomości publicznej, że ich 
działania są podejmowane w ramach EIT i 
że otrzymują wkład finansowy z budżetu 
ogólnego Unii.

udziału sektora prywatnego we wkładach i 
od początku podejmować aktywne 
działania w celu osiągnięcia stabilności 
finansowania. WWiI i ich podmioty 
partnerskie powinny podawać do 
wiadomości publicznej, że ich działania są 
podejmowane w ramach EIT i że 
otrzymują wkład finansowy z budżetu 
ogólnego Unii. Ponadto należy zwiększyć 
przejrzystość finansowania dzięki 
zapewnieniu publicznie dostępnych 
informacji na temat tego, które projekty są 
finansowane, oraz na temat przyznanego 
finansowania.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) EIT powinien zapewnić 
zrównoważony podział budżetu w trakcie 
całego okresu oraz płynne przejście 
między bieżącymi a następnymi WRF, 
w szczególności w odniesieniu do 
trwających działań.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) EIT powinien 
opracowywać skonsolidowane coroczne 
sprawozdanie z działalności opisujące 
w zarysie działania przeprowadzone i 
wyniki operacji osiągnięte 

(19) EIT powinien 
opracowywać skonsolidowane coroczne 
sprawozdanie z działalności opisujące 
w zarysie działania przeprowadzone i 
wyniki operacji osiągnięte 
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w poprzedzającym roku kalendarzowym. 
EIT powinien także opracowywać 
jednolity dokument programowy, 
opisujący w zarysie zaplanowane przez 
niego działania pod kątem rocznego i 
wieloletniego programowania 
i umożliwiający EIT reakcję na wydarzenia 
wewnętrzne i zewnętrzne w dziedzinach 
nauki, techniki, szkolnictwa wyższego, 
innowacji i w innych odnośnych 
obszarach.

w poprzedzającym roku kalendarzowym. 
EIT powinien także opracowywać 
jednolity dokument programowy, 
opisujący w zarysie zaplanowane przez 
niego działania pod kątem rocznego i 
wieloletniego programowania 
i umożliwiający EIT reakcję na wydarzenia 
wewnętrzne i zewnętrzne w dziedzinach 
nauki, techniki, szkolnictwa wyższego, 
badań i innowacji oraz w innych 
odnośnych obszarach. Ten jednolity 
dokument programowy powinien 
uwzględniać aspekty dwuletniego 
programu reagowania kryzysowego. 
Dokumenty te powinny być przekazywane 
w celach informacyjnych Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wskazane jest, by Komisja 
zainicjowała niezależne, zewnętrzne oceny 
działania EIT , w tym WWiI, 
w szczególności z myślą o przygotowaniu 
SPI. Przedmiotem takich ocen powinna 
być analiza, w jaki sposób EIT wypełnia 
swoją misję, a także analiza pełnego 
zakresu działalności EIT i WWiI pod 
kątem adekwatności podejmowanych 
działań, ich skuteczności, wydajności, 
europejskiej wartości dodanej i spójności. 
Wyniki takich ocen należy uwzględniać 
przy ocenach programów Komisji 
przewidzianych w unijnym programie 
ramowym wspierającym badania naukowe 
i innowacje.

(20) Wskazane jest, by Komisja 
zainicjowała niezależne, zewnętrzne oceny 
działania EIT, w tym WWiI, 
w szczególności z myślą o przygotowaniu 
SPI. Przedmiotem takich ocen powinna 
być analiza, w jaki sposób EIT wypełnia 
swoją misję, a także analiza pełnego 
zakresu działalności EIT i WWiI pod 
kątem adekwatności podejmowanych 
działań, ich skuteczności, wydajności, 
europejskiej wartości dodanej, otwartości, 
działań popularyzatorskich, komunikacji, 
widoczności, rozpowszechniania wyników, 
oddziaływania i spójności. Wyniki takich 
ocen należy uwzględniać przy ocenach 
programów Komisji przewidzianych w 
programie „Horyzont Europa”.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) WWiI EIT są zorganizowane 
wokół centrów kolokacji i ośrodków 
innowacji, ale często stosują różne 
terminy przy nadawaniu im nazw 
(ośrodki, węzły, biura itd.). EIT powinien 
dołożyć wszelkich starań, aby ujednolicić 
terminologię dotyczącą struktury 
poszczególnych WWiI w celu dalszego 
uproszczenia, doprecyzowania i 
zwiększenia rozpoznawalności EIT.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20b) EIT, przede wszystkim za 
pośrednictwem WWiI oraz Regionalnego 
Systemu Innowacji EIT, powinien dążyć 
do wzmocnienia ekosystemów innowacji 
ukierunkowanych na pokonywanie 
globalnych wyzwań w drodze wspierania 
integracji przedsiębiorstw, badań 
naukowych, szkolnictwa wyższego 
i przedsiębiorczości, z myślą o rozwoju 
ogólnych zdolności Unii w zakresie 
innowacji.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 28
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20c) WWiI, pełniące funkcję 
koordynatorów innowacji za 
pośrednictwem swoich centrów kolokacji i 
ośrodków innowacji, powinny mieć na 
uwadze priorytety strategii inteligentnej 
specjalizacji państw członkowskich i tym 
samym zwiększyć ich potencjał 
innowacyjny dzięki pełnemu 
uwzględnieniu regionalnych zdolności i 
potencjału, możliwości, niedociągnięć, a 
także podmiotów lokalnych oraz ich 
działań i rynków.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20d) Należy wzmocnić synergie EIT z 
funduszami polityki spójności za 
pośrednictwem jego WWiI w celu 
promowania współpracy regionalnej i 
międzyregionalnej między podmiotami 
trójkąta wiedzy a instytucjami 
zarządzającymi, a także w celu 
zwiększenia ogólnego oddziaływania i 
widoczności EIT.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20e) Należy wspierać silne synergie 
między EIT a Europejską Radą ds. 
Innowacji. WWiI powinny sprzyjać 
tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw 
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w ścisłej synergii z Europejską Radą ds. 
Innowacji, a zarazem unikać powielania 
działań, a beneficjenci EIT powinni mieć 
możliwość ubiegania się o wsparcie w 
ramach instrumentów Europejskiej Rady 
ds. Innowacji w uzupełnieniu usług 
świadczonych przez WWiI EIT. 
Wspierane przez WWiI przedsiębiorstwa 
typu start-up o dużym potencjale wzrostu 
mogą mieć bardziej bezpośredni dostęp do 
działań Europejskiej Rady ds. Innowacji 
zgodnie z odpowiednimi przepisami 
programu „Horyzont Europa”, aby 
umożliwić im szybką ekspansję.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20f) EIT powinien wspierać w swojej 
działalności innowacje oraz integrację 
szkolnictwa wyższego w ekosystemie 
innowacji, w szczególności przez 
stymulowanie kształcenia w zakresie 
przedsiębiorczości, wspieranie silnej 
współpracy międzydyscyplinarnej między 
przemysłem a szkolnictwem wyższym i 
badaniami oraz przez określanie 
perspektywicznych umiejętności 
potrzebnych przyszłym innowatorom do 
sprostania globalnym wyzwaniom, w tym 
umiejętności w zakresie zaawansowanych 
technologii cyfrowych, zrównoważoności i 
innowacyjności. Programy wsparcia 
realizowane przez EIT powinny przynosić 
korzyści beneficjentom Europejskiej Rady 
ds. Innowacji, natomiast przedsiębiorstwa 
typu start-up powstające w wyniku 
działalności WWiI powinny mieć 
przyspieszony dostęp do działań 
Europejskiej Rady ds. Innowacji.
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Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20g) Aby uniknąć podziałów oraz 
powielania wysiłków i strategii, EIT i 
Europejska Rada ds. Innowacji powinny 
dążyć do wzajemnej i systematycznej 
wymiany informacji, a także do 
posiadania wspólnego członka w obu 
radach zarządzających.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20h) W ramach programu „Horyzont 
Europa” oraz zgodnie ze swoim 
planowaniem strategicznym EIT powinien 
mieć możliwość podjęcia decyzji o 
przedstawieniu w dziedzinach 
priorytetowych nowych WWiI, które 
przyczyniają się do sprostania nowym i 
pojawiającym się wyzwaniom globalnym. 
Pierwsza taka WWiI powinna odnosić się 
do sektora kultury i sektora kreatywnego, 
a druga powinna dotyczyć sektora 
gospodarki wodnej i morskiej oraz 
ekosystemów.
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Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20i) EIT powinien mieć możliwość 
podjęcia decyzji o przedstawieniu w 
dziedzinach priorytetowych, zgodnie z 
programem „Horyzont Europa” i swoim 
planowaniem strategicznym, nowych 
WWiI, które przyczynią się do sprostania 
nowym i pojawiającym się wyzwaniom 
globalnym i społecznym. Pierwsza taka 
WWiI powinna odnosić się do sektora 
kultury i sektora kreatywnego i zostać 
uruchomiona w 2022 r., przy czym 
możliwe jest przesunięcie tego terminu na 
2023 r., jeżeli Rada Zarządzająca EIT 
uzna, że przed publikacją zaproszenia 
konieczne są dalsze konsultacje z 
zainteresowanymi stronami. Druga taka 
WWiI powinna dotyczyć sektora 
gospodarki wodnej i morskiej oraz 
ekosystemów i zostać uruchomiona w 
2025 r. po pozytywnej ocenie skutków 
przeprowadzonej do 2023 r.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „innowacja” oznacza proces, wraz z 
jego efektami, dzięki któremu nowe idee 
odpowiadają na zapotrzebowanie 
społeczne lub gospodarcze i popyt oraz 
prowadzą do powstawania nowych 

1) „innowacja” oznacza proces, wraz z 
jego efektami, dzięki któremu nowe idee 
odpowiadają na zapotrzebowanie 
społeczne, gospodarcze lub środowiskowe 
i popyt oraz prowadzą do powstawania 
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produktów, usług lub modeli działalności 
gospodarczej i modeli organizacyjnych z 
powodzeniem wprowadzanych na 
istniejący rynek lub zdolnych do tworzenia 
nowych rynków i mających wartość dla 
społeczeństwa;

nowych produktów, usług lub modeli 
działalności gospodarczej oraz modeli 
organizacyjnych i społecznych z 
powodzeniem wprowadzanych na 
istniejący rynek lub zdolnych do tworzenia 
nowych rynków i mających wartość dla 
społeczeństwa;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „wspólnota wiedzy i innowacji” 
(WWiI) oznacza niezależne , działające na 
szeroką skalę europejskie partnerstwo 
instytucji szkolnictwa wyższego, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych stron w procesie 
innowacji, istniejące w postaci 
strategicznej sieci, która niezależnie od 
konkretnej formy prawnej opiera się na 
wspólnym średnio- i długookresowym 
planowaniu innowacji z myślą o 
wypełnieniu zadań stojących przed EIT i o 
przyczynieniu się do realizacji celów 
wyznaczonych na podstawie unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje ;

2) „wspólnota wiedzy i innowacji” lub 
„WWiI” oznacza niezależne i 
zinstytucjonalizowane partnerstwo 
europejskie zdefiniowane w programie 
„Horyzont Europa” i zrzeszające 
instytucje szkolnictwa wyższego, 
instytucje badawcze, przedsiębiorstwa i 
inne zainteresowane strony w procesie 
innowacji, istniejące w postaci 
strategicznej sieci, która niezależnie od 
konkretnej formy prawnej opiera się na 
wspólnym średnio- i długookresowym 
planowaniu innowacji z myślą o 
wypełnieniu zadań stojących przed EIT i o 
przyczynieniu się do realizacji celów 
wyznaczonych na podstawie programu 
„Horyzont Europa”;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „centrum kolokacji WWiI” 
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oznacza fizyczną przestrzeń utworzoną w 
otwarty i przejrzysty sposób, obejmującą 
obszar geograficzny, na którym główni 
partnerzy w trójkącie wiedzy WWiI mogą 
łatwo wchodzić w interakcje; przestrzeń ta 
jest centralnym punktem działalności 
WWiI na tym obszarze;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) „program reagowania 
kryzysowego” oznacza dwuletni plan, w 
którym EIT określa swoje priorytety w 
reakcji na potrzeby poszczególnych WWiI 
w celu przezwyciężenia kryzysu 
związanego z COVID-19 i dostosowania 
się do okresu pokryzysowego;

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) „ośrodek innowacji EIT” oznacza 
ośrodek lokalnej wspólnoty utworzony w 
szeregu państw członkowskich, w 
szczególności w państwach członkowskich 
i regionach objętych regionalnym 
programem innowacji, gdzie WWiI mogą 
współpracować z lokalnymi podmiotami 
trójkąta wiedzy, aby realizować cele w 
zakresie innowacji w całej Unii, 
zapewniać bardziej zrównoważoną 
obecność geograficzną działalności 
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wspólnoty EIT, służyć jako punkt 
kontaktowy umożliwiający interakcje z 
podmiotami lokalnymi, uruchamiać i 
upowszechniać lokalne sieci, tworzyć 
synergie i promować aktywną integrację 
ekosystemów na wszystkich szczeblach 
oraz ułatwiać WWiI dążenie do 
komplementarności i współpracy w 
ramach trójkąta wiedzy z myślą o 
integracji z regionalnymi centrami 
kolokacji;

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d) „sieć krajowych urzędników 
łącznikowych EIT” oznacza sieć 
przedstawicieli krajowych mianowanych 
przez rządy państw członkowskich i 
krajów stowarzyszonych z programem 
„Horyzont Europa”; sieć ta jest częścią 
krajowych punktów kontaktowych w 
ramach programu „Horyzont Europa”, a 
jej zadaniem jest ułatwianie bardziej 
ustrukturyzowanego rozpowszechniania 
możliwości, wyników i osiągnięć 
wspólnoty EIT oraz zachęcanie do 
dzielenia się wiedzą, doradztwem i 
najlepszymi praktykami zgodnie z funkcją 
instytutu EIT;

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot partnerski” oznacza 
każdy podmiot prawny , który jest 
członkiem WWiI; mogą to być w 
szczególności instytucje szkolnictwa 

3) „podmiot partnerski” oznacza 
każdy podmiot prawny, który jest 
członkiem WWiI; mogą to być w 
szczególności instytucje szkolnictwa 
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wyższego, organizatorzy kształcenia i 
szkolenia zawodowego, instytucje 
badawcze, przedsiębiorstwa publiczne lub 
prywatne, instytucje finansowe, organy 
regionalne i lokalne, fundacje oraz 
organizacje o charakterze niezarobkowym;

wyższego, organizatorzy kształcenia i 
szkolenia zawodowego, instytucje 
badawcze, instytucje publiczne, 
przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, 
instytucje finansowe, organy regionalne i 
lokalne, fundacje oraz organizacje o 
charakterze niezarobkowym;

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „strategiczny plan innowacji” 
(„SPI”) oznacza dokument strategiczny 
określający dziedziny priorytetowe i 
długoterminową strategię EIT dotyczącą 
przyszłych inicjatyw, jego zdolność do 
wygenerowania najwyższej wartości 
dodanej w zakresie innowacji, zawierający 
przegląd planowanych działań z zakresu 
szkolnictwa wyższego, badań naukowych i 
innowacji na okres siedmiu lat , 
obejmujący odnośne WRF;

7) „strategiczny plan innowacji” 
(„SPI”) oznacza dokument strategiczny 
określający strategię i priorytety EIT 
dotyczące przyszłych inicjatyw, jego 
zdolność do wygenerowania najwyższej 
wartości dodanej w zakresie 
innowacji, zawierający cele, kluczowe 
działania, planowane działania z zakresu 
szkolnictwa wyższego, badań naukowych i 
innowacji, sposób funkcjonowania EIT, 
oczekiwane oddziaływanie i potrzebne 
zasoby na okres siedmiu lat, obejmujący 
program „Horyzont Europa” i odnośne 
WRF;

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „regionalny system innowacji” 
(„RSI”) oznacza system o szerokim 
zasięgu obejmujący partnerstwa między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
instytucjami badawczymi, 
przedsiębiorstwami i innymi 
zainteresowanymi stronami w celu 
wspierania innowacji w całej Unii;

8) „regionalny system innowacji” lub 
„RSI” oznacza system o szerokim zasięgu 
obejmujący partnerstwa i ukierunkowany 
na tworzenie partnerstw między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
instytucjami badawczymi, 
przedsiębiorstwami i innymi 
zainteresowanymi stronami, w krajach 
osiągających słabe wyniki w zakresie 
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badań naukowych i innowacji, jak 
określono w art. 2 pkt 15a rozporządzenia 
[xxx] ustanawiającego program 
„Horyzont Europa”, jak również w 
krajach i regionach sklasyfikowanych w 
Europejskim Rankingu Innowacyjności 
jako umiarkowani lub skromni 
innowatorzy w zakresie, w jakim nie są 
one krajami osiągającymi słabe wyniki w 
zakresie badań naukowych i innowacji, w 
celu wspierania innowacji w całej Unii 
oraz niwelowania różnic regionalnych i 
tym samym zmniejszenia przepaści 
innowacyjnej;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „plan biznesowy WWiI” oznacza 
dokument opisujący cele i planowaną przez 
WWiI działalność wnoszącą wartość 
dodaną;

10) „wieloletni plan biznesowy WWiI” 
oznacza dokument opisujący cele i 
planowaną przez WWiI działalność 
wnoszącą wartość dodaną, cele pośrednie i 
końcowe, efekty działań WWiI 
przyczyniające się do pokonania 
globalnych wyzwań, a także zawierający 
szacunki źródeł finansowych i 
finansowania, włącznie ze strategiami 
WWiI służącymi osiągnięciu stabilności 
finansowania, otwartości na nowych 
partnerów oraz bardziej równomiernego 
pod względem geograficznym udziału w 
jej działaniach;

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „porozumienie o współpracy” 
oznacza porozumienie między EIT i WWiI 
mające na celu pozostanie przez WWiI 
aktywnym członkiem wspólnoty EIT po 
dacie zakończenia obowiązywania 
ramowej umowy o partnerstwie, bez 
żadnego wkładu finansowego ze strony 
EIT;

skreśla się

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13) „stabilność finansowania” oznacza 
zdolność WWiI do niezależnego 
finansowania działalności w zakresie 
trójkąta wiedzy po dacie zakończenia 
obowiązywania ramowej umowy o 
partnerstwie.

13) „stabilność finansowania” oznacza 
zdolność WWiI do generowania 
dostatecznych przychodów 
umożliwiających finansowanie większości 
lub wszystkich działań w zakresie trójkąta 
wiedzy, włącznie ze znaczną częścią 
kosztów utrzymania ekosystemu, 
niezależnie od wkładów z EIT.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
w Unii i zwiększenia konkurencyjności 
poprzez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich i 
Unii w celu podjęcia głównych wyzwań, 
przed jakimi stoi społeczeństwo. EIT 
realizuje ten cel, wspierając synergię, 
współpracę i integrację obszarów 
szkolnictwa wyższego oraz innowacji i 
badań naukowych na najwyższym 
poziomie, w tym poprzez wspieranie 

1. Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
w Unii i zwiększenia konkurencyjności 
przez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich i 
Unii. Ma on również przyczynić się do 
osiągnięcia strategicznych priorytetów 
Unii oraz realizacji celów i polityk UE, 
włącznie z Europejskim Zielonym Ładem, 
planem odbudowy dla Europy, 
europejskimi strategiami w zakresie 
danych, technologii cyfrowych, MŚP i 
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przedsiębiorczości. przemysłu, a także osiągnięcia 
strategicznej autonomii Europy. Ponadto 
EIT przyczynia się do stawiania czoła 
globalnym wyzwaniom, włącznie z celami 
zrównoważonego rozwoju, dzięki 
przestrzeganiu zasad Agendy 2030 i 
porozumienia paryskiego, a także do 
przejścia na gospodarkę o zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto najpóźniej do 
2050 r.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT przyczynia się do osiągnięcia 
ogólnych i szczegółowych celów unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje.

2. W odniesieniu do okresu 
budżetowego 2021–2027 EIT przyczynia 
się do osiągnięcia ogólnych i 
szczegółowych celów programu „Horyzont 
Europa”.

Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Celami szczegółowymi EIT są:
a) zwiększenie oddziaływania WWiI i 
ich przejrzystości oraz stymulowanie 
integracji trójkąta wiedzy;
b) zwiększenie otwartości WWiI 
dzięki zaangażowaniu szerszej grupy 
zainteresowanych stron z całej Unii;
c) zwiększenie zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
sektora szkolnictwa wyższego w całej Unii 
przez ukierunkowywanie i monitorowanie 
WWiI w zakresie wspierania lepszej 
integracji ekosystemów innowacji oraz 
zmian instytucjonalnych w instytucjach 
szkolnictwa wyższego;



RR\1208053PL.docx 33/125 PE648.286v02-00

PL

d) zwiększenie zasięgu regionalnego 
EIT i jego WWiI, a także zapewnienie 
lepszego rozpowszechniania 
i wykorzystywania wyników w celu 
zniwelowania różnic regionalnych 
w zakresie zdolności innowacyjnych 
w całej Unii i w poszczególnych 
państwach członkowskich oraz w celu 
zapewnienia bardziej zrównoważonego 
zasięgu geograficznego;
e) wdrożenie dwuletniego programu 
reagowania kryzysowego z zapewnieniem 
niezbędnej elastyczności, aby mógł 
przyczynić się do ochrony obecnych 
ekosystemów innowacji i pomóc 
zainteresowanym stronom EIT w 
przygotowaniu się do ożywienia 
gospodarczego.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. SPI określa dziedziny priorytetowe 
i strategię EIT na dany okres siedmiu lat, 
biorąc pod uwagę unijny program ramowy 
wspierający badania naukowe i 
innowacje, oraz zawiera ocenę jego 
skutków społeczno-gospodarczych oraz 
jego zdolności do wygenerowania 
najwyższej wartości dodanej w zakresie 
innowacji. SPI uwzględnia wyniki 
monitorowania i oceny EIT, o których 
mowa w art. 19.

1. W SPI należy określić strategię i 
priorytety EIT na dany okres siedmiu lat, 
włącznie z działaniami krótkofalowymi 
służącymi walce z kryzysem związanym z 
COVID-19 oraz odbudowie po jego 
przezwyciężeniu, biorąc pod uwagę 
program „Horyzont Europa”, w tym jego 
planowanie strategiczne. SPI zawiera 
również ocenę spodziewanych skutków 
społeczno-gospodarczych oraz działań 
informacyjnych EIT i jego zdolności do 
wygenerowania najlepszych ekosystemów 
innowacji i najwyższej wartości dodanej w 
zakresie innowacji. SPI uwzględnia wyniki 
monitorowania i oceny EIT, o których 
mowa w art. 19.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. SPI jest spójny z celami unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje, 
wieloletnim planem strategicznym, 
sprawozdawczością, monitorowaniem i 
oceną oraz innymi wymogami tego 
programu, a także wspiera synergię z 
innymi stosownymi programami Unii 
przewidzianymi w odnośnych WRF, 
zwłaszcza z programami wspierającymi 
kształcenie i rozwój regionalny. SPI 
ustanawia także odpowiednią synergię i 
komplementarność między działalnością 
EIT a innymi inicjatywami, obszarami 
polityki i instrumentami Unii.

2. SPI jest spójny z celami programu 
„Horyzont Europa”, wieloletnim planem 
strategicznym, sprawozdawczością, 
monitorowaniem i oceną oraz innymi 
wymogami tego programu, a także wspiera 
synergię z innymi stosownymi programami 
Unii przewidzianymi w odnośnych WRF. 
SPI ustanawia także odpowiednią synergię 
i komplementarność między działalnością 
EIT a innymi inicjatywami, obszarami 
polityki i instrumentami Unii, w 
szczególności inicjatywą dotyczącą 
europejskich szkół wyższych, Europejską 
Radą ds. Innowacji oraz misjami i 
partnerstwami europejskimi, o których 
mowa w programie „Horyzont Europa”. 
Komisja zapewnia EIT wszelkie niezbędne 
wsparcie w tworzeniu odpowiednich 
synergii i dążeniu do komplementarności 
z innymi działaniami programu 
„Horyzont Europa”, a także z innymi 
inicjatywami i programami Unii, przy 
jednoczesnym unikaniu powielania 
działań.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. SPI zawiera ocenę potrzeb i źródeł 
finansowych wymaganych do przyszłego 
funkcjonowania, długoterminowego 
rozwoju i finansowania EIT. Zawiera 
również orientacyjny plan finansowy 
obejmujący okres odnośnych WRF .

3. SPI zawiera ocenę potrzeb i źródeł 
finansowych wymaganych do przyszłego 
funkcjonowania, długoterminowego 
rozwoju i finansowania EIT, włącznie z 
aspektami finansowymi związanymi z 
planem odbudowy dla Europy. Zawiera 
również orientacyjny plan finansowy 
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obejmujący okres odnośnych WRF .

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. EIT wnosi swój wkład do wniosku 
Komisji w sprawie SPI.

4. EIT przygotowuje projekt SPI z 
uwzględnieniem opinii i wkładu 
istniejących WWiI, przedkłada ten projekt 
Komisji i podaje go do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Rada Zarządzająca złożona z 
członków wysokiego szczebla, mających 
doświadczenie w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych, innowacji i 
przedsiębiorczości. Rada Zarządzająca 
odpowiada za kierowanie działalnością 
EIT, za wybór, wyznaczenie , 
monitorowanie i ocenę WWiI oraz za 
wszelkie inne decyzje strategiczne;

a) Rada Zarządzająca złożona z 
członków wysokiego szczebla, mających 
udokumentowane wyjątkowe 
doświadczenie w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych, innowacji i 
przedsiębiorczości, w tym członka, który 
zasiada też w Europejskiej Radzie ds. 
Innowacji; Rada Zarządzająca odpowiada 
za kierowanie działalnością EIT, za wybór, 
wyznaczenie, finansowanie, 
monitorowanie i ocenę WWiI, w tym za 
podejmowanie odpowiednich działań 
naprawczych w przypadku 
niezadowalających wyników, oraz za 
wszelkie inne decyzje strategiczne; przy 
wyborze Rady Zarządzającej uwzględnia 
się kryteria równowagi płci i równowagi 
geograficznej;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Komitet Wykonawczy złożony z 
wybranych członków i przewodniczącego 
Rady Zarządzającej. Wspomaga on Radę 
Zarządzającą w wykonywaniu jej zadań i 
przygotowuje posiedzenia Rady 
Zarządzającej we współpracy z 
Dyrektorem ;

b) Komitet Wykonawczy złożony z 
wybranych członków reprezentujących 
wszystkie trzy wymiary trójkąta wiedzy i 
przewodniczącego Rady Zarządzającej. 
Wspomaga on Radę Zarządzającą w 
wykonywaniu jej zadań i przygotowuje 
posiedzenia Rady Zarządzającej we 
współpracy z Dyrektorem ;

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Dyrektor, mianowany przez Radę 
Zarządzającą, który jest prawnym 
przedstawicielem EIT, odpowiada za 
działania i bieżące zarządzanie EIT. 
Dyrektor odpowiada przed Radą 
Zarządzającą i na bieżąco przekazuje jej 
informacje o działalności EIT i wszystkich 
działaniach wchodzących w zakres jego 
obowiązków ;

c) Dyrektor, mianowany przez Radę 
Zarządzającą, który jest prawnym 
przedstawicielem EIT i odpowiada za 
wykonywanie decyzji Rady Zarządzającej 
oraz za działania i bieżące zarządzanie 
EIT; Dyrektor odpowiada przed Radą 
Zarządzającą i na bieżąco przekazuje jej 
informacje o działalności EIT i wszystkich 
działaniach wchodzących w zakres jego 
obowiązków, włącznie z wykonaniem 
budżetu EIT. Dyrektor regularnie 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie, co najmniej po każdej 
procedurze monitorowania i oceny;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Szczegółowe postanowienia 
dotyczące organów EIT zawarte są 
w statucie EIT, załączonym do niniejszego 
rozporządzenia.

2. Szczegółowe postanowienia 
dotyczące organów i struktury zarządzania 
EIT zawarte są w statucie EIT, załączonym 
do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby osiągnąć swój cel, EIT w 
szczególności :

Aby osiągnąć cele określone w art. 3, 
EIT w szczególności:

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) określa, zgodnie z SPI, swoje 
główne priorytety i działania;

a) określa swoje działania, zgodnie z 
głównymi priorytetami określonymi w 
SPI;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) przedstawia we współpracy z WWiI 
dwuletni program reagowania 
kryzysowego;
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podnosi świadomość wśród 
potencjalnych podmiotów 
partnerskich i zachęca je do udziału 
w swojej działalności;

b) zapewnia otwartość na potencjalne 
podmioty partnerskie i podnosi ich 
świadomość, aby zachęcić je do udziału 
w swojej działalności, zwłaszcza MŚP i 
powstające centra doskonałości w krajach 
i regionach kwalifikujących się do działań 
w ramach RSI;

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wybiera i wyznacza WWiI w 
dziedzinach priorytetowych zgodnie z art. 
9 oraz określa ich prawa i obowiązki w 
drodze ramowych umów o partnerstwie i 
umów o udzielenie dotacji , zapewnia im 
odpowiednie wsparcie, stosuje 
odpowiednie środki kontroli jakości i stale 
monitoruje i okresowo ocenia ich 
działalność;

c) wybiera i wyznacza WWiI w 
dziedzinach priorytetowych zgodnie z art. 
9 oraz określa ich prawa i obowiązki w 
drodze ramowych umów o partnerstwie i 
umów o udzielenie dotacji, zapewnia im 
odpowiednie wytyczne strategiczne i 
wsparcie, stosuje należytą kontrolę jakości 
i ścisły monitoring, a ponadto ustanawia 
warunki i w przypadku niezadowalających 
wyników podejmuje odpowiednie 
działania naprawcze na podstawie 
wyników ocen zgodnie z art. 11 i stale 
monitoruje i okresowo ocenia ich 
działalność oraz kroki podejmowane w 
celu osiągnięcia stabilności finansowania;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 63
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) kieruje wdrażaniem RSI przez 
zapewnianie środków umożliwiających 
tworzenie ośrodków innowacji EIT w 
państwach członkowskich uczestniczących 
w EIT RSI;

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspiera upowszechnianie 
najlepszych praktyk służących integracji 
trójkąta wiedzy, w tym między WWiI, w 
celu wypracowania wspólnej kultury 
innowacji i transferu wiedzy oraz 
zachęcania do udziału w działaniach 
popularyzatorskich, w tym w ramach RSI;

f) wspiera upowszechnianie 
najlepszych praktyk służących integracji 
trójkąta wiedzy, w tym między WWiI i w 
całej Unii, w celu wypracowania wspólnej 
kultury innowacji i transferu wiedzy oraz 
zachęcania do udziału nowych członków w 
działaniach popularyzatorskich, w tym w 
ramach RSI, i do otwartości na nich;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) ustanawia sieć krajowych 
urzędników łącznikowych EIT jako część 
krajowych punktów kontaktowych w 
ramach programu „Horyzont Europa”, 
aby zachęcić do dzielenia się wiedzą, 
doradztwem i najlepszymi praktykami 
zgodnie z funkcją EIT;
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) promuje szerokie 
rozpowszechnianie, komunikację oraz 
wykorzystywanie wyników i możliwości 
wynikających z kontaktów ze wspólnotą 
EIT, w tym za pośrednictwem sieci 
krajowych urzędników łącznikowych EIT, 
w celu zwiększenia świadomości i wiedzy o 
EIT oraz jego rozpoznawalności w całej 
Unii, a także zachęcenia do udziału w 
działaniach wspólnoty EIT;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fc) wspiera WWiI w rozwijaniu 
skutecznej strategii na rzecz stabilności 
finansowania umożliwiającej 
uruchamianie środków z innych źródeł 
publicznych i prywatnych;

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) wspiera multidyscyplinarne h) wspiera multidyscyplinarne 
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podejścia do innowacji, w tym integrację 
rozwiązań technologicznych, społecznych i 
nietechnologicznych, podejść 
organizacyjnych i nowych modeli 
biznesowych;

podejścia do innowacji we wszystkich 
sektorach, mianowicie za pośrednictwem 
integracji rozwiązań technologicznych, 
społecznych i nietechnologicznych, 
zrównoważoności i neutralności 
klimatycznej na etapie projektowania, 
podejść organizacyjnych, etosu 
przedsiębiorczości i nowych modeli 
biznesowych;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w stosownych przypadkach, 
zapewnia komplementarność i synergię 
między działalnością EIT a innymi 
programami Unii;

i) w stosownych przypadkach, 
zapewnia komplementarność i synergię 
między działalnością EIT a innymi 
programami Unii, jak przewidziano w 
programie „Horyzont Europa”;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) opracowuje i zapewnia wytyczne 
dotyczące innowacyjnych modeli praw 
własności intelektualnej, propagujących 
transfer i upowszechnianie wiedzy 
zarówno w ramach WWiI, jak i w 
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szerszym zakresie w całej Unii;

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera i b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ib) zapewnia niezbędne wsparcie i 
synergie z WWiI w celu opracowywania 
innowacyjnych rozwiązań;

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera i c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ic) zapewnia niezbędną elastyczność 
działania WWiI w celu dostosowania ich 
działalności do coraz większych wymagań 
wynikających z kryzysu związanego z 
COVID-19 oraz wsparcia planu 
odbudowy dla Europy;

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) organizuje regularne posiedzenia 
Forum Zainteresowanych Stron, aby 
informować o działalności EIT, jego 
doświadczeniach, najlepszych praktykach 
i wkładzie w unijną politykę i cele w 
zakresie innowacji, badań naukowych i 
edukacji oraz umożliwić zainteresowanym 
stronom przedstawianie poglądów;

j) organizuje regularne posiedzenia 
Forum Zainteresowanych Stron co 
najmniej raz w roku, aby dzielić się 
informacjami o działalności EIT i 
dyskutować o niej, wymieniać 
doświadczenia i najlepsze praktyki oraz 
informować o wkładzie w unijną politykę i 
cele w zakresie innowacji, badań 
naukowych i edukacji oraz umożliwić 
zainteresowanym stronom przedstawianie 
poglądów;
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) organizuje posiedzenia grupy 
przedstawicieli państw członkowskich co 
najmniej dwa razy w roku, niezależnie 
od posiedzeń Forum Zainteresowanych 
Stron, aby zapewnić właściwą 
komunikację i przepływ informacji z EIT, 
uzyskiwać informacje o osiągnięciach EIT 
i WWiI, zapewniać EIT i WWiI doradztwo 
oraz dzielić się z nimi doświadczeniami. 
Grupa przedstawicieli państw 
członkowskich zapewnia też właściwą 
synergię i komplementarność działań EIT 
i WWiI z programami i inicjatywami 
krajowymi, w tym możliwe 
współfinansowanie działań WWiI ze 
środków krajowych;

k) organizuje posiedzenia grupy 
przedstawicieli państw członkowskich, 
niezależnie od posiedzeń Forum 
Zainteresowanych Stron, o których mowa 
w lit. j), aby zapewnić właściwą 
komunikację i przepływ informacji z EIT, 
uzyskiwać informacje o osiągnięciach EIT 
i WWiI, zapewniać EIT i WWiI doradztwo 
oraz dzielić się z nimi doświadczeniami;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) ułatwia tworzenie infrastruktury 
wspólnych usług dla wspólnoty EIT 
mających na celu wspólne działanie, wraz 
ze wszystkimi WWiI;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera k b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) zachęca do utworzenia z biegiem 
czasu sieci poszczególnych ośrodków 
innowacji EIT ze wszystkich państw 
członkowskich, aby ułatwiać współpracę 
między wspólnotą EIT a lokalnymi 
ekosystemami innowacji;

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) opracowuje i koordynuje działania 
wspomagające podejmowane przez WWiI, 
które służą rozwojowi potencjału instytucji 
szkolnictwa wyższego w zakresie 
innowacji i przedsiębiorczości i integracji 
tych instytucji z ekosystemami innowacji.

l) opracowuje i koordynuje działania 
wspomagające podejmowane przez WWiI, 
które służą rozwojowi potencjału instytucji 
szkolnictwa wyższego, ośrodków 
kształcenia zawodowego, MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up w zakresie 
innowacji i przedsiębiorczości oraz 
integracji tych instytucji z ekosystemami 
innowacji w całej Unii i zgodnie z 
podejściem opartym na trójkącie wiedzy, a 
ponadto monitoruje wdrażanie tych 
działań wspomagających;

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) opracowuje i uruchamia we 
współpracy z Komisją i w oparciu o wkład 
WWiI inicjatywę na rzecz szkolnictwa 
wyższego, aby wspierać rozwój zdolności 
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innowacyjnych i przedsiębiorczych w 
szkolnictwie wyższym, która to inicjatywa 
będzie realizowana przez WWiI i za ich 
pośrednictwem;

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera l b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lb) rozszerza zakres oraz działa na 
rzecz uznawania i rozpoznawalności poza 
wspólnotą EIT stopni naukowych i 
dyplomów, które są nadawane 
przez uczestniczące instytucje szkolnictwa 
wyższego, które są oznaczone jako stopnie 
naukowe i dyplomy EIT i które mogą być 
wydawane przez certyfikowane i 
uprawnione placówki szkoleniowe, a 
ponadto rozszerza ich zakres o programy 
w takich dziedzinach jak mentoring 
związany z uczeniem się przez całe życie, 
szkolenia zawodowe, zdobywanie 
umiejętności i podnoszenie kwalifikacji 
przy jednoczesnym zapewnieniu podejścia 
zrównoważonego pod względem płci;

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera l c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

lc) zwiększa widoczność działań 
finansowanych przez EIT i ich 
rozpoznawalność wśród ogółu 
społeczeństwa oraz wzmacnia i rozszerza 
znak EIT w celu poprawy widoczności i 
uznawania programów edukacyjnych EIT 
opartych na partnerstwie między różnymi 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
ośrodkami szkoleniowymi, ośrodkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami przy 
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jednoczesnym zwiększaniu jego ogólnej 
jakości dzięki oferowaniu programów 
nauczania opartych na zasadzie „uczenia 
się przez działanie” i ukierunkowanej 
przedsiębiorczości, jak również mobilności 
międzynarodowej, międzyorganizacyjnej 
i międzysektorowej;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja wspiera EIT i jego WWiI w 
określaniu synergii z innymi programami 
unijnymi.

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W skład grupy przedstawicieli państw 
członkowskich, o której mowa w lit. k) 
akapit pierwszy, wchodzi po jednym 
przedstawicielu z każdego państwa 
członkowskiego oraz po jednym 
przedstawicielu z każdego kraju 
stowarzyszonego.

Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Doradza Radzie Zarządzającej i 
Dyrektorowi EIT w kwestiach o znaczeniu 
strategicznym. Zapewnia też właściwą 
synergię i komplementarność działań EIT 
i WWiI z programami i inicjatywami 
krajowymi, w tym możliwe 
współfinansowanie działań WWiI ze 
środków krajowych.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) innowacyjnej działalności i 
inwestycji oferujących europejską wartość 
dodaną , w tym wspierających tworzenie i 
rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, w 
pełni integrujących ze sobą płaszczyzny 
szkolnictwa wyższego i badań, w celu 
uzyskania masy krytycznej, stymulując 
rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
otrzymanych wyników;

a) innowacyjnej działalności i 
inwestycji oferujących unijną wartość 
dodaną, w tym ułatwiających i 
wspierających tworzenie i rozwój 
innowacyjnych przedsiębiorstw i 
przedsiębiorstw typu start-up, w pełni 
integrujących ze sobą płaszczyzny 
szkolnictwa wyższego i badań, w celu 
uzyskania masy krytycznej, stymulując 
rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
otrzymanych wyników;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opartych na 
innowacjach doświadczeń, prototypowania 
i demonstracji w dziedzinach kluczowych z 

b) opartych na innowacjach badań 
naukowych, doświadczeń, prototypowania 
i demonstracji w dziedzinach kluczowych z 
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gospodarczego i społecznego punktu 
widzenia, czerpiących z wyników badań 
naukowych na poziomie krajowym 
i unijnym i mających potencjał, by 
wzmocnić konkurencyjność Unii na 
szczeblu międzynarodowym oraz 
doprowadzić do rozwiązania wielkich 
wyzwań, przed jakimi stoi europejskie 
społeczeństwo;

gospodarczego i społecznego punktu 
widzenia, czerpiących z wyników badań 
naukowych na poziomie krajowym 
i unijnym i mających potencjał, by 
wzmocnić konkurencyjność Unii na 
szczeblu międzynarodowym oraz 
doprowadzić do rozwiązania wielkich 
wyzwań, przed jakimi stoi europejskie 
społeczeństwo, w tym wyzwań w dziedzinie 
zdrowia i wyzwań cyfrowych;

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działalności edukacyjno-
szkoleniowej w szczególności na poziomie 
magisterskim i doktoranckim, a także 
szkoleń zawodowych, w dyscyplinach 
mających potencjał zaspokojenia 
przyszłych potrzeb społeczno-
gospodarczych Europy i które poszerzają 
bazę talentów w Unii, promują rozwój 
umiejętności związanych z innowacjami, 
poprawę umiejętności kierowniczych i w 
zakresie przedsiębiorczości oraz mobilność 
naukowców i studentów, a także wspierają 
wymianę wiedzy, doradztwo i tworzenie 
sieci wśród osób uzyskujących dyplomy 
lub korzystających ze szkoleń opatrzonych 
znakiem EIT;

c) działalności edukacyjno-
szkoleniowej w szczególności na poziomie 
magisterskim i doktoranckim, a także 
szkoleń zawodowych, w dyscyplinach 
mających potencjał zaspokojenia 
przyszłych potrzeb społeczno-
gospodarczych i społeczno-ekologicznych 
Europy i które poszerzają bazę talentów w 
Unii, promują rozwój umiejętności 
związanych z innowacjami, poprawę 
umiejętności kierowniczych i w zakresie 
przedsiębiorczości oraz mobilność 
naukowców i studentów, a także wspierają 
wymianę wiedzy, doradztwo i tworzenie 
sieci wśród osób uzyskujących dyplomy 
lub korzystających z działalności 
edukacyjno-szkoleniowej opatrzonej 
znakiem EIT;

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) działań pomagających instytucjom 
szkolnictwa wyższego lepiej włączyć się do 
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łańcuchów wartości i ekosystemów 
innowacji i łączących je z innymi 
kluczowymi podmiotami w dziedzinie 
innowacji z trójkąta wiedzy, a tym samym 
wspomagających rozwój ich 
strategicznych zdolności;

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działań popularyzatorskich oraz 
upowszechniania najlepszych praktyk w 
sektorze innowacji z akcentem na 
rozwijanie współpracy szkolnictwa 
wyższego, instytucji badawczych i 
przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i 
finansów;

d) działań popularyzatorskich oraz 
upowszechniania najlepszych praktyk 
w obszarze sektora innowacji z akcentem 
na rozwijanie współpracy i 
międzydyscyplinarnych pętli uczenia się 
szkolnictwa wyższego, instytucji 
badawczych, organizacji sektora 
publicznego i sektora trzeciego oraz 
przedsiębiorstw, w tym z sektora usług 
i finansów;

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) działań RSI w pełni 
zintegrowanych z wieloletnią strategią 
WWiI w celu wzmocnienia zdolności 
innowacyjnych i utworzenia 
zrównoważonych ekosystemów innowacji 
w całej Unii z myślą o zmniejszeniu 
dysproporcji pod względem wyników 
innowacji i przepaści innowacyjnej w 
całej Unii oraz o zapewnieniu bardziej 
zrównoważonego pod względem 
geograficznym udziału we wspólnocie EIT 
w całej Unii;
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Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w stosownych przypadkach, 
dążenia do synergii i komplementarności 
pomiędzy działaniami WWiI oraz 
istniejącymi programami europejskimi, 
krajowymi i regionalnymi.

e) dążenia do synergii i 
komplementarności pomiędzy działaniami 
WWiI oraz istniejącymi programami 
europejskimi, krajowymi i regionalnymi, w 
szczególności z Europejską Radą ds. 
Innowacji, innymi europejskimi 
partnerstwami i misjami, a także, w 
stosownych przypadkach, uczelniami, 
instytucjami szkolnictwa wyższego i 
ośrodkami badawczymi;

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) mobilizacji środków finansowych 
ze źródeł publicznych i prywatnych oraz 
dochodów generowanych przez własne 
działania, zgodnie z art. 17, w celu 
zwiększenia części swojego budżetu;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 92
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) ustanowienia repozytorium danych 
określającego związek między 
wynalazkami i patentami posiadanymi 
przez WWiI oraz umożliwiającego 
identyfikację posiadaczy tych wynalazków.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla ramowych 
umów o partnerstwie i umów o udzielenie 
dotacji zawartych między EIT i WWiI, 
WWiI dysponują znaczną ogólną 
niezależnością w zakresie definiowania 
swojej organizacji wewnętrznej i składu, a 
także dokładnego harmonogramu i metod 
działania. W szczególności WWiI:

2. Bez uszczerbku dla ramowych 
umów o partnerstwie i wieloletnich umów 
o udzielenie dotacji zawartych między EIT 
i WWiI, WWiI dysponują znaczną ogólną 
niezależnością w zakresie definiowania 
swojej organizacji wewnętrznej i składu, a 
także dokładnego harmonogramu i metod 
działania, o ile ten harmonogram i te 
metody działania prowadzą do postępów w 
osiąganiu celów EIT i WWiI. W 
szczególności WWiI:

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadzają wewnętrzne ustalenia 
dotyczące zarządzania odzwierciedlającego 
trójkąt wiedzy w dziedzinie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji;

a) wprowadzają wewnętrzne 
przejrzyste ustalenia dotyczące zarządzania 
odzwierciedlającego trójkąt wiedzy w 
dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i innowacji; 
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniają otwartość na 
przyjmowanie nowych członków, o ile 
wnoszą oni wartość dodaną do partnerstwa;

b) zapewniają otwartość na 
przyjmowanie jak najszerszego grona 
nowych członków w całej Unii, o ile 
wnoszą oni wartość dodaną do partnerstwa, 
w tym dzięki jasnym i przejrzystym 
kryteriom wejściowym i wyjściowym oraz 
otwartym zaproszeniom;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działają w sposób otwarty i 
przejrzysty, zgodnie ze swoimi przepisami 
wewnętrznymi;

c) ustanawiają przepisy wewnętrzne 
zapewniające funkcjonowanie WWiI w 
sposób otwarty i przejrzysty, zgodnie z 
kodeksami dobrego zarządzania, które 
zostaną określone w tych przepisach 
wewnętrznych;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w ramach wieloletniego planu 
biznesowego opracowują dwuletni plan 
strategiczny, w którym wyszczególnione są 
inicjatywy mające złagodzić skutki 
kryzysu związanego z COVID-19, a 
jednocześnie poświęca się szczególną 
uwagę działaniom mającym na celu 
zwiększenie odporności 
mikroprzedsiębiorstw, MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up, a także 
studentów, badaczy i pracowników;

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) w synergii z innymi unijnymi 
komponentami innowacji i innymi 
unijnymi instytucjami, organami, 
urzędami i agencjami oraz w reakcji na 
plan odbudowy dla Europy publikują 
specjalne zaproszenia, promują inicjatywy 
z wykorzystaniem swoich partnerstw, 
ekosystemów i społeczności, opracowują 
projekty indywidualnie i wspólnie z 
innymi WWiI w celu wsparcia 
restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz 
wskazują mikroprzedsiębiorstwa, MŚP, 
przedsiębiorstwa typu start-up i inne 
zainteresowane strony, które potrzebują 
wsparcia i na przykład lepszego dostępu 
do finansowania;

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) proponują inicjatywy mające na 
celu wspieranie ekosystemu w oparciu o 
trójkąt wiedzy, a jednocześnie są 
wystarczająco elastyczne, aby stworzyć 
środki, które będą adekwatne do potrzeb 
ich partnerów i beneficjentów oraz będą 
wykraczać poza istniejące społeczności;

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) tworzą i realizują strategie w celu 
zapewnienia stabilności finansowania.

e) tworzą i realizują strategie w celu 
osiągnięcia stabilności finansowania;

Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) opracowują działania w zakresie 
współpracy zewnętrznej, w szczególności z 
powstającymi instytucjami i centrami 
doskonałości w regionach UE, które 
osiągają gorsze wyniki niż inne regiony;

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Stosunki między EIT a każdą 
WWiI są regulowane ramowymi umowami 
o partnerstwie i umowami o udzielenie 
dotacji.

3. Stosunki między EIT a każdą 
WWiI są regulowane ramowymi umowami 
o partnerstwie i wieloletnimi umowami o 
udzielenie dotacji, a także opierają się na 
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dobrze sformułowanej długoterminowej 
strategii współpracy. 

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy wyborze projektów 
i partnerów oraz gdy absolutnie niezbędne 
jest wyodrębnienie wniosków 
o jednakowej jakości, po przeprowadzeniu 
oceny opartej na kryterium doskonałości 
WWiI traktują priorytetowo wnioski, które 
spełniają co najmniej jedno z 
następujących kryteriów:
a) obejmują większą liczbę państw 
lub regionów, które biorą udział w RSI;
b) obejmują większą liczbę regionów 
lub państw, które nie uczestniczą jeszcze 
we wspólnocie WWiI;
c) dotyczą regionów i państw, które 
zobowiązują się wnosić wkład za 
pośrednictwem funduszy ESI;
d) obejmują większą liczbę MŚP;
e) zapewniają większą równowagę 
płci.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zastosowanie mają zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla unijnego programu 
ramowego wspierającego badania 
naukowe i innowacje. Na zasadzie 
odstępstwa od tych zasad:

Zastosowanie mają zasady uczestnictwa i 
upowszechniania programu „Horyzont 
Europa”. Na zasadzie odstępstwa od tych 
zasad:
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Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) do działalności WWiI wnoszącej 
wartość dodaną zastosowanie mogą mieć 
szczególne zasady dotyczące własności, 
praw dostępu, wykorzystywania i 
upowszechniania.

b) w stosownych przypadkach do 
działalności WWiI wnoszącej wartość 
dodaną zastosowanie mogą mieć 
szczególne zasady dotyczące własności, 
praw dostępu, wykorzystywania i 
upowszechniania.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Partnerstwo jest wybierane i 
wyznaczane jako WWiI przez EIT w 
drodze konkurencyjnej, otwartej i 
przejrzystej procedury. Zastosowanie mają 
kryteria unijnego programu ramowego 
wspierającego badania naukowe i 
innowacje dotyczące wyboru partnerstw 
europejskich. Rada Zarządzająca EIT może 
doprecyzować podane wyżej kryteria, 
przyjmując i publikując kryteria wyboru 
WWiI oparte na zasadach doskonałości i 
innowacyjności.

1. Partnerstwo jest wybierane i 
wyznaczane jako WWiI przez EIT w 
drodze konkurencyjnej, otwartej i 
przejrzystej procedury. Zastosowanie mają 
obowiązujące warunki i kryteria 
programu „Horyzont Europa” dotyczące 
wyboru partnerstw europejskich. Rada 
Zarządzająca EIT doprecyzowuje podane 
wyżej kryteria, przyjmując i publikując 
kryteria wyboru WWiI oparte na zasadach 
doskonałości, równomiernego zakresu 
geograficznego i innowacyjności w 
pokonywaniu wyzwań społecznych i 
realizacji priorytetów polityki Unii.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. EIT rozpoczyna wybór i 
wyznaczenie WWiI zgodnie z dziedzinami 
priorytetowymi i harmonogramem, 
określonymi w SPI, oraz z 
uwzględnieniem priorytetów określonych 
w planowaniu strategicznym programu 
„Horyzont Europa”. 

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Warunkiem minimalnym 
utworzenia WWiI jest uczestnictwo co 
najmniej trzech niezależnych podmiotów 
partnerskich z siedzibami w co najmniej 
trzech państwach członkowskich.

3. Warunkiem minimalnym 
utworzenia WWiI jest uczestnictwo co 
najmniej trzech niezależnych podmiotów 
partnerskich, obejmujących co najmniej 
jedną instytucję szkolnictwa wyższego, 
jedną instytucję badawczą i jedno 
przedsiębiorstwo prywatne z siedzibami w 
co najmniej trzech państwach 
członkowskich. 

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Oprócz warunków określonych w 
ust. 3, co najmniej dwie trzecie podmiotów 
partnerskich wchodzących w skład WWiI 
musi mieć siedzibę w państwach 
członkowskich. W skład każdej WWiI 
wchodzi co najmniej jedna instytucja 

4. Oprócz warunków określonych w 
ust. 3, co najmniej dwie trzecie podmiotów 
partnerskich wchodzących w skład WWiI 
musi mieć siedzibę w państwach 
członkowskich. W procedurze wyboru i 
wyznaczania uwzględnia się 
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szkolnictwa wyższego , jedna instytucja 
badawcza i jedna spółka prywatna.

zrównoważony zasięg geograficzny, 
włącznie z udziałem RSI i nowych 
partnerów.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. EIT przyjmuje i publikuje kryteria i 
procedury finansowania, monitorowania i 
oceny działalności WWiI przed 
rozpoczęciem procedury wyboru nowych 
WWiI. Grupa przedstawicieli państw 
członkowskich , o której mowa w art. 6 lit. 
k), jest niezwłocznie o nich informowana.

5. EIT przyjmuje i publikuje kryteria i 
procedury finansowania, monitorowania i 
oceny działalności WWiI przed 
rozpoczęciem procedury wyboru nowych 
WWiI. Informuje się o nich niezwłocznie 
grupę przedstawicieli państw 
członkowskich, o której mowa w art. 6 ust. 
2, sieć krajowych urzędników 
łącznikowych EIT i Parlament 
Europejski.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, na podstawie wskaźników – 
określonych między innymi w unijnym 
programie ramowym wspierającym 
badania naukowe i innowacje oraz w SPI 
– i w ścisłej współpracy z Komisją, 
organizuje stałe monitorowanie i okresowe 

EIT, na podstawie wskaźników – 
określonych między innymi w programie 
„Horyzont Europa” oraz w SPI – i 
w ścisłej współpracy z Komisją, organizuje 
stałe monitorowanie i okresowe oceny 
zewnętrzne wyników, rezultatów i wpływu 
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oceny zewnętrzne wyników, rezultatów i 
wpływu każdej WWiI. Wyniki tego 
monitorowania i oceny przedkładane są 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i 
podawane do publicznej wiadomości.

każdej WWiI oraz kroków 
podejmowanych w celu osiągnięcia 
stabilności finansowania każdej WWiI. 
Wyniki tego monitorowania i oceny 
przedkładane są Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie i podawane do 
publicznej wiadomości.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem wyników 
wszechstronnego przeglądu 
śródokresowego przed wygaśnięciem 
początkowego okresu siedmiu lat, Rada 
Zarządzająca może podjąć decyzję o 
przedłużeniu ramowej umowy o 
partnerstwie z WWiI poza początkowy 
okres na kolejny okres wynoszący nie 
więcej niż siedem lat lub o zaprzestaniu 
wnoszenia wkładu finansowego EIT i 
nieprzedłużaniu ramowej umowy o 
partnerstwie. Rada Zarządzająca 
uwzględnia zwłaszcza osiągnięty poziom 
stabilności finansowania WWiI, jego 
zdolność do zapewnienia otwartości na 
nowych członków, a także limity wkładu 
finansowego Unii , o którym mowa w art. 
20, i znaczenie w odniesieniu do celów 
EIT.

2. Z zastrzeżeniem pozytywnych 
wyników wszechstronnego przeglądu 
śródokresowego, który ma zostać 
przeprowadzony przez niezależnych 
ekspertów zewnętrznych do końca 
czwartego roku początkowego okresu 
siedmiu lat, Rada Zarządzająca może 
podjąć decyzję o utrzymaniu ramowej 
umowy o partnerstwie z WWiI do końca 
początkowego okresu lub o zaprzestaniu 
wnoszenia wkładu finansowego EIT. Rada 
Zarządzająca uwzględnia zwłaszcza 
ważność dla globalnych i społecznych 
wyzwań Unii, kryteria programu 
„Horyzont Europa” dotyczące wdrażania, 
monitorowania i oceny partnerstw 
europejskich, osiąganie celów 
określonych przez samą WWiI, działania 
WWiI na rzecz koordynacji z innymi 
odpowiednimi inicjatywami w zakresie 
badań naukowych i innowacji, poziom 
stabilności finansowania osiągnięty przez 
WWiI, jej zdolność do zapewnienia 
otwartości na nowych członków i 
powodzenie w przyciąganiu nowych 
partnerów, przejrzystość zarządzania, 
zdolność do rozwijania zrównoważonych 
ekosystemów innowacji oraz zasięg 
geograficzny i równowagę płci, a także 
limity wkładu finansowego Unii, o którym 
mowa w art. 20, i znaczenie w odniesieniu 
do celów EIT.
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Rada Zarządzająca przedkłada wyniki 
tego przeglądu śródokresowego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i 
podaje je do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Na koniec początkowego okresu 
siedmiu lat Rada Zarządzająca może 
podjąć decyzję o przedłużeniu umowy 
ramowej o partnerstwie na kolejny okres 
siedmioletni. Decyzja opiera się na 
kryteriach określonych w ust. 2 oraz na 
ostatecznej ocenie wyników działalności 
WWiI, która zostanie przeprowadzona 
przed końcem początkowego okresu 
siedmiu lat.
Przed przedłużeniem początkowego 
okresu siedmiu lat EIT konsultuje się z 
Parlamentem Europejskim.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 114

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku przedłużenia umowy 
siedmioletniej WWiI podlega nowemu 
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przeglądowi śródokresowemu pod koniec 
czwartego roku drugiego okresu siedmiu 
lat w oparciu o takie same kryteria i 
metodykę.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 115

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy wyniki oceny 
WWiI są niezadowalające lub oceny te 
wskazują na brak europejskiej wartości 
dodanej , Rada Zarządzająca podejmuje 
odpowiednie środki, do których mogą 
należeć zmniejszenie, zmiana lub 
wycofanie wkładu finansowego EIT lub 
rozwiązanie ramowej umowy o 
partnerstwie .

3. W przypadku gdy wyniki oceny 
WWiI są niezadowalające lub oceny te 
wskazują na brak europejskiej wartości 
dodanej, Rada Zarządzająca podejmuje 
odpowiednie środki naprawcze, do których 
mogą należeć zmniejszenie, zmiana lub 
wycofanie wkładu finansowego EIT lub 
rozwiązanie ramowej umowy o 
partnerstwie .

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 116

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W zależności od wyników 
końcowego przeglądu przed upływem 14. 
roku ramowej umowy o partnerstwie EIT 
może zawrzeć z WWiI porozumienie o 
współpracy.

4. W zależności od wyników 
końcowego przeglądu przed upływem 14. 
roku ramowej umowy o partnerstwie, przy 
zachowaniu rygorystycznych warunków, 
Rada Zarządzająca – po dokonaniu przez 
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niezależnych ekspertów szczegółowej 
oceny – może podjąć decyzję o 
przedłużeniu ramowej umowy o 
partnerstwie z WWiI. Przedłużona 
ramowa umowa o partnerstwie podlega 
następującym warunkom:
a) pozytywna dogłębna ocena WWiI 
przeprowadzona przez ekspertów 
zewnętrznych i Radę Zarządzającą z 
uwzględnieniem kryteriów oceny 
określonych w ust. 2;
b) sporządzony przez WWiI 
szczegółowy plan określający powody, dla 
których należy przedłużyć ramową umowę 
o partnerstwie;
c) ograniczenie w czasie, zakres i 
budżet obejmujący szkolnictwo wyższe, 
szkolenia i ustrukturyzowane przekrojowo 
działania WWiI, które nie mogą jeszcze 
być stabilnie finansowane, lecz pozostają 
kluczowe dla realizacji jej zadań, działań i 
zdolności reagowania na wyzwania 
społeczne.
Działania te są szczegółowo opisane. Rada 
Zarządzająca przedkłada opis do oceny.

Poprawka 117

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Stopnie naukowe i dyplomy 
związane z działalnością w zakresie 
szkolnictwa wyższego, o której mowa 
w art. 7 ust. 1 lit. c), nadawane są przez 
uczestniczące instytucje szkolnictwa 
wyższego zgodnie z krajowymi 

1. Stopnie naukowe i dyplomy 
związane z działalnością w zakresie 
szkolnictwa wyższego, o której mowa 
w art. 7 ust. 1 lit. c), nadawane są przez 
uczestniczące instytucje szkolnictwa 
wyższego i certyfikowane placówki 
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zasadami i procedurami akredytacyjnymi. 
Ramowe umowy o partnerstwie i umowy o 
udzielenie dotacji między EIT a WWiI 
przewidują, że te stopnie i dyplomy będą 
również mogły być oznaczone jako stopnie 
naukowe i dyplomy EIT.

szkoleniowe zgodnie z krajowymi 
zasadami i procedurami akredytacyjnymi. 
Ramowe umowy o partnerstwie i umowy o 
udzielenie dotacji między EIT a WWiI 
przewidują, że te stopnie i dyplomy są 
również oznaczone jako stopnie 
naukowe i dyplomy EIT.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 118

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EIT zachęca uczestniczące 
instytucje szkolnictwa wyższego do:

2. EIT zachęca uczestniczące 
instytucje szkolnictwa wyższego i 
certyfikowane placówki szkoleniowe do:

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 119

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) podkreślania i propagowania 
znaku EIT podczas szkoleń i na 
dyplomach;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 120

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) lepszego zintegrowania się z 
łańcuchami innowacji, opracowywania 
różnych strategii, aby skuteczniej 
współdziałać z ekosystemami innowacji i 
przedsiębiorstwami oraz promować ducha 
przedsiębiorczości;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 121

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) tworzenia programów 
ukierunkowanych na uczenie się przez 
całe życie i certyfikację;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 122

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Szczególną uwagę zwraca się na 
równowagę płci i podejście 
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uwzględniające aspekt płci, zwłaszcza w 
dziedzinach takich jak ICT, nauki 
przyrodnicze, technologia, inżynieria i 
matematyka, w których kobiety nadal są 
niedostatecznie reprezentowane.

Poprawka 123

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIT i WWiI zapewniają wysoki 
poziom przejrzystości prowadzonej przez 
siebie działalności. W szczególności EIT i 
WWiI utworzą dostępny i bezpłatny serwis 
internetowy, dostarczający informacji na 
temat ich działalności .

1. EIT i WWiI zapewniają wysoki 
poziom przejrzystości prowadzonej przez 
siebie działalności. W szczególności EIT i 
WWiI utworzą dostępny i bezpłatny serwis 
internetowy, dostarczający informacji na 
temat ich działalności i oferowanych przez 
nie możliwości, w szczególności na temat 
otwartych zaproszeń.

Poprawka 124

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. EIT i WWiI udostępniają 
szczegółowe informacje na temat 
wszystkich zaproszeń do składania 
wniosków, które ogłaszają. Informacje te 
udostępnia się w stosownym czasie, w 
sposób umożliwiający ich wyszukanie i 
możliwy do prześledzenia w odpowiednich 
wspólnych internetowych bazach 
projektów badawczych i innowacyjnych 
finansowanych przez Unię, zgodnie z 
rozporządzeniem [xxx] ustanawiającym 
program „Horyzont Europa”.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 125

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Szczegółowe informacje na temat 
procesów monitorowania i oceny, o 
których mowa w art. 11 i 18.

Poprawka 126

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Wkłady wnoszone przez podmioty 
partnerskie na potrzeby finansowania 
WWiI ustalane są według stawek 
współfinansowania, o których mowa w ust. 
4 niniejszego artykułu, i są zgodne ze 
strategią WWiI dotyczącą stabilności 
finansowania.

6. Wkłady wnoszone przez podmioty 
partnerskie oraz wkłady z innych źródeł 
publicznych z państw trzecich, a także z 
prywatnych źródeł finansowania na 
potrzeby finansowania WWiI ustalane są 
według stawek współfinansowania, o 
których mowa w ust. 4 niniejszego 
artykułu, i są zgodne ze strategią WWiI 
dotyczącą stabilności finansowania.

Poprawka 127

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. EIT ustanawia konkurencyjny 
mechanizm przydziału odpowiedniej części 
jego wkładu finansowego na rzecz WWiI. 
Obejmuje on ocenę planów biznesowych 
WWiI oraz wyników mierzonych poprzez 
stałe monitorowanie , a w szczególności 
ocenę ich postępów w osiąganiu stabilności 
finansowania .

7. EIT ustanawia konkurencyjny i 
oparty na wynikach mechanizm przydziału 
odpowiedniej części jego wkładu 
finansowego na rzecz WWiI. Obejmuje on 
ocenę planów biznesowych WWiI, 
otwartości WWiI na nowych członków, 
strategii upowszechniania i zakresu 
geograficznego oraz wyników planów 
biznesowych mierzonych poprzez stałe 
monitorowanie, a w szczególności ocenę 
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ich postępów w osiąganiu stabilności 
finansowania. Szczególną uwagę zwraca 
się na działania podjęte w celu łagodzenia 
skutków kryzysu związanego z COVID-19 
oraz na rozwój innowacyjnych pomysłów.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 128

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) szacowane potrzeby kadrowe 
wynikające z nowych zadań;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 129

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) aspekty dwuletniego programu 
reagowania kryzysowego;

Poprawka 130

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiednie wskaźniki dotyczące c) odpowiednie jakościowe i ilościowe 
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monitorowania działalności WWiI i EIT na 
podstawie podejścia nastawionego 
na skutki ;

metody, narzędzia i wskaźniki dotyczące 
monitorowania działalności EIT i WWiI na 
podstawie podejścia nastawionego 
na skutki i opartego na wynikach;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 131

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EIT przyjmuje skonsolidowane 
sprawozdanie roczne z działalności , które 
zawiera kompleksowe informacje na temat 
działań prowadzonych przez EIT i WWiI 
w poprzednim roku kalendarzowym i na 
temat wkładu EIT w osiąganie celów 
programu ramowego Unii wspierającego 
badania naukowe i innowacje, a także w 
politykę i cele Unii w dziedzinie innowacji, 
badań naukowych i edukacji. 
Sprawozdanie zawiera także ocenę 
wyników w odniesieniu do ustalonych 
celów, wskaźników i terminarza, ocenę 
ryzyka związanego z podjętymi 
działaniami, ocenę wykorzystania zasobów 
i ocenę ogólnego funkcjonowania EIT. 
Skonsolidowane roczne sprawozdanie z 
działalności zawiera dalsze wszechstronne 
informacje zgodnie z przepisami 
finansowymi EIT.

2. EIT przyjmuje skonsolidowane 
sprawozdanie roczne z działalności, które 
zawiera kompleksowe informacje na temat 
działań prowadzonych przez EIT i WWiI 
w poprzednim roku kalendarzowym i na 
temat wkładu EIT w osiąganie celów 
programu „Horyzont Europa”, a także w 
politykę i cele Unii w dziedzinie innowacji, 
badań naukowych i edukacji. 
Sprawozdanie zawiera także ocenę 
wyników w odniesieniu do ustalonych 
celów, wskaźników i terminarza, ocenę 
ryzyka związanego z podjętymi 
działaniami, ocenę wykorzystania 
zasobów, obejmującą wkład w realizację 
celu dotyczącego uwzględniania kwestii 
klimatu w ramach programu „Horyzont 
Europa” w podziale na WWiI, i ocenę 
ogólnego funkcjonowania EIT. 
Skonsolidowane roczne sprawozdanie z 
działalności zawiera dalsze wszechstronne 
informacje zgodnie z przepisami 
finansowymi EIT. 

Poprawka 132

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co roku Dyrektor EIT przedstawia 
właściwym komisjom Parlamentu 
Europejskiego sprawozdanie roczne z 
działalności.

Poprawka 133

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zapewnia 
przeprowadzenie ocen EIT z pomocą 
niezależnych ekspertów wybranych w toku 
przejrzystego procesu zgodnie z jej 
przepisami finansowymi . Oceny te 
określają , w jaki sposób EIT wypełnia 
swoją misję, obejmują pełen zakres 
działalności EIT i WWiI, a ich 
przedmiotem jest europejska wartość 
dodana wnoszona przez EIT, 
oddziaływanie, efektywność, trwałość, 
wydajność i adekwatność podejmowanych 
działań oraz ich spójność lub wzajemne 
uzupełnianie z odpowiednimi 
krajowymi i unijnymi strategiami 
politycznymi , w tym synergia z innymi 
częściami unijnego programu ramowego 
wspierającego badania naukowe i 
innowacje . Uwzględniają one także opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i krajowym , a 
wyniki tych ocen są brane pod uwagę przy 
ocenach programów Komisji 
przewidzianych w unijnym programie 
ramowym wspierającym badania naukowe 
i innowacje .

2. Komisja zapewnia 
przeprowadzenie ocen EIT z pomocą 
niezależnych ekspertów wybranych w toku 
przejrzystego procesu zgodnie z jej 
przepisami finansowymi. Oceny te 
określają, w jaki sposób EIT wypełnia 
swoją misję, obejmują pełen zakres 
działalności EIT i WWiI, a ich 
przedmiotem jest europejska wartość 
dodana wnoszona przez EIT, 
oddziaływanie, efektywność, trwałość, 
wydajność i adekwatność podejmowanych 
działań oraz ich spójność lub wzajemne 
uzupełnianie z odpowiednimi krajowymi 
i unijnymi strategiami politycznymi, w tym 
synergia z innymi częściami programu 
„Horyzont Europa”, w szczególności z 
Europejską Radą ds. Innowacji, innymi 
partnerstwami i misjami. Oceny obejmują 
również analizę aspektów związanych z 
wpływem RSI i jego otwartości na 
uczestnictwo nowych partnerów. 
Uwzględniają one także opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i krajowym, a 
wyniki tych ocen są brane pod uwagę przy 
ocenach programów Komisji 
przewidzianych w programie „Horyzont 
Europa”. 
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Poprawka 134

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Przegląd śródokresowy EIT

Komisja przeprowadza gruntowny 
przegląd śródokresowy EIT w oparciu o 
okresowe oceny, o których mowa w art. 
19. Przegląd przeprowadza się z pomocą 
niezależnych ekspertów i nie później niż 
trzy lata po rozpoczęciu kolejnego okresu 
finansowego. Podczas przeglądu 
śródokresowego ocenia się między 
innymi:
a) wyniki i wpływ inicjatywy 
edukacyjnej oraz jej potencjalną 
kontynuację;
b) skuteczność strategii WWiI 
dotyczących stabilności finansowania;
c) wdrażanie i wpływ RSI;
d) możliwość dalszego zacieśnienia 
współpracy między EIT a wszystkimi 
organami wykonawczymi w filarze III 
programu „Horyzont Europa”, aby 
zbadać, czy EIT mógłby odgrywać 
bardziej przekrojową rolę we wszystkich 
filarach i/lub utworzyć punkt 
kompleksowej obsługi dla innowacji z 
zestawem różnych działań 
uzupełniających.

Poprawka 135

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia może wnosić swój wkład w drodze 
wkładu finansowego w ramach unijnego 
programu ramowego wspierającego 

Unia wnosi swój wkład w drodze wkładu 
finansowego w wysokości [4 %] ogólnego 
budżetu programu „Horyzont Europa” 
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badania naukowe i innowacje oraz innych 
programów unijnych, bez uszczerbku dla 
kwot ustalonych w odnośnych WRF.

oraz innych programów unijnych, bez 
uszczerbku dla kwot ustalonych w 
odnośnych WRF. EIT może otrzymywać 
dodatkowe środki finansowe z innych 
programów unijnych.

Poprawka 136

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24a
Przepisy przejściowe

Umowy zawierane przez EIT podlegają 
przepisom mającym zastosowanie w chwili 
publikacji odnośnego zaproszenia do 
składania wniosków.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 137

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W Radzie Zarządzającej zasiada 15 
członków , wyznaczonych przez Komisję, 
przy czym zapewniona jest równowaga 
pomiędzy członkami posiadającymi 
doświadczenie w dziedzinie działalności 
gospodarczej, szkolnictwa wyższego oraz 
badań naukowych. Kadencja członków 
Rady Zarządzającej trwa cztery lata . 
Komisja może jednokrotnie przedłużyć tę 
kadencję o dwa lata na wniosek Rady 
Zarządzającej .

W Radzie Zarządzającej zasiada 15 
członków, w tym członek Europejskiej 
Rady ds. Innowacji, wyznaczonych przez 
Komisję, przy czym zapewniona jest 
równowaga pomiędzy członkami 
posiadającymi doświadczenie w dziedzinie 
działalności gospodarczej, szkolnictwa 
wyższego, innowacji oraz badań 
naukowych. Kadencja członków Rady 
Zarządzającej trwa cztery lata. Komisja 
może jednokrotnie przedłużyć tę kadencję 
o dwa lata na wniosek Rady Zarządzającej.
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Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 138

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy jest to niezbędne, Rada Zarządzająca 
składa do Komisji listę kandydatów , 
spośród których mianowany jest nowy 
członek lub nowi członkowie . 
Kandydaci wpisani na listę wybierani są 
na podstawie wyników przejrzystej 
i otwartej procedury inicjowanej przez 
EIT .

skreśla się

Poprawka 139

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie Rady Zarządzającej, których 
Komisja powołuje w przejrzysty sposób, 
posiadają udowodnione doskonałe 
doświadczenie w zakresie szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych, innowacji i 
działalności gospodarczej. Powołanie 
następuje w drodze otwartego zaproszenia 
do wyrażenia zainteresowania.

Poprawka 140

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 141

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy jest to niezbędne, Rada Zarządzająca 
przedkłada Komisji listę kandydatów, 
spośród których mianowany jest nowy 
członek lub nowi członkowie. 
Kandydaci wpisani na listę wybierani są 
na podstawie wyników przejrzystej 
i otwartej procedury inicjowanej przez 
EIT. 

Poprawka 142

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – ustęp 1 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja powołuje nowego członka lub 
nowych członków zgodnie z procedurą 
ustanowioną w akapitach drugim i 
trzecim.

Poprawka 143

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada Zarządzająca , wypełniając 
swój obowiązek polegający na kierowaniu 
działaniami EIT, podejmuje decyzje 
strategiczne, w szczególności:

1. Rada Zarządzająca, wypełniając 
swój obowiązek polegający na kierowaniu 
działaniami EIT, podejmuje decyzje 
strategiczne, w szczególności:

Poprawka 144

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjmuje wkład EIT we wniosek 
Komisji w sprawie strategicznego planu 
innowacji EIT (SPI);

a) przyjmuje wkład EIT we wniosek 
Komisji w sprawie strategicznego planu 
innowacji EIT (SPI) po uwzględnieniu 
opinii istniejących WWiI;

Poprawka 145

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyjmuje kryteria i procedury 
finansowania, monitorowania i oceny 
działalności WWiI, w tym maksymalne 
przydzielone środki EIT ;

c) przyjmuje kryteria i procedury 
finansowania, monitorowania i oceny 
działalności WWiI, w tym maksymalne 
przydzielone środki EIT, z 
uwzględnieniem wymogów określonych w 
art. 11, a także podejmuje decyzje w 
sprawie odpowiednich środków 
naprawczych, które należy podjąć w 
przypadku niezadowalających wyników w 
realizacji celów WWiI;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 146

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyjmuje procedurę wyboru 
WWiI;

d) przyjmuje procedurę wyboru WWiI 
i niezwłocznie informuje o tej procedurze 
grupę przedstawicieli państw 
członkowskich, o której mowa w art. 6 ust. 
2, sieć krajowych urzędników 
łącznikowych EIT oraz organy krajowe i 
regionalne;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 147

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) wybiera i wyznacza partnerstwa 
jako WWiI lub w stosownym przypadku 
wycofuje swoje mianowanie;

e) wybiera i wyznacza partnerstwa 
jako WWiI w oparciu o zasady 
doskonałości, zrównoważonej 
reprezentacji geograficznej, wymiany 
partnerów oraz innowacji, zgodnie z 
kryteriami ustanowionymi w art. 9, lub 
w stosownym przypadku wycofuje swoje 
mianowanie;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 148

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera g
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) upoważnia Dyrektora do 
przedłużania ramowych umów 
o partnerstwie z WWiI poza początkowo 
ustalony okres;

g) upoważnia Dyrektora do 
przedłużania ramowych umów 
o partnerstwie z WWiI poza początkowo 
ustalony okres w oparciu o pozytywne 
wyniki ocen zgodnie z art. 10 i 11; 

Poprawka 149

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) podejmuje właściwe środki, do 
których należy zmniejszenie, zmiana lub 
wycofanie wkładu finansowego EIT na 
rzecz WWiI lub rozwiązanie zawartych 
z nimi ramowych umów o partnerstwie;

j) podejmuje właściwe środki, do 
których należy zmniejszenie, zmiana lub 
wycofanie wkładu finansowego EIT na 
rzecz WWiI w przypadku 
niezadowalających wyników lub 
rozwiązanie zawartych z nimi ramowych 
umów o partnerstwie na podstawie 
wyników ocen zgodnie z art. 10, 11 i 17;

Poprawka 150

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) może w drodze wyjątku zwrócić się 
(większością dwóch trzecich głosów) do 
przewodniczącego Rady Nadzorczej WWiI 
lub do dyrektora generalnego WWiI o 
ustąpienie w przypadku zaniedbania, 
nienależytego wykonywania obowiązków 
lub poważnego uchybienia oraz o 
wydanie, w razie konieczności, 
niewiążących zaleceń dla WWiI, których 
dotyczy ta reorganizacja wewnętrzna;
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Poprawka 151

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) podejmuje decyzje w sprawie 
opracowania i koordynacji działań 
wspomagających podejmowanych przez 
WWiI, które służą rozwojowi potencjału 
przedsiębiorczości i zdolności 
innowacyjnych instytucji szkolnictwa 
wyższego i ich integracji z ekosystemami 
innowacji.

l) podejmuje decyzje w sprawie 
opracowania i koordynacji działań 
wspomagających podejmowanych przez 
WWiI, które służą rozwojowi potencjału 
przedsiębiorczości i zdolności 
innowacyjnych instytucji szkolnictwa 
wyższego i certyfikowanych placówek 
szkoleniowych oraz ich integracji 
z ekosystemami innowacji. 

Poprawka 152

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 1 – litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

la) wspiera tworzenie synergii między 
EIT i WWiI oraz unijnymi programami 
ramowymi, a także krajowymi i 
regionalnymi systemami finansowania.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 153

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada Zarządzająca podejmuje inne 
decyzje proceduralne i operacyjne, które są 
niezbędne w celu wywiązania się ze 
swoich zadań i realizacji działań EIT, 
w szczególności:

2. Rada Zarządzająca podejmuje inne 
decyzje proceduralne i operacyjne, które są 
niezbędne w celu wywiązania się ze 
swoich zadań i realizacji działań EIT, 
w szczególności:
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Poprawka 154

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyjmuje procedurę wyboru 
Komitetu Wykonawczego;

c) przyjmuje otwartą i przejrzystą 
procedurę wyboru Komitetu 
Wykonawczego;

Poprawka 155

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Rada Zarządzająca podejmuje 
decyzje zgodnie z Regulaminem 
pracowniczym urzędników Unii 
Europejskiej i warunkami zatrudnienia 
innych pracowników Unii Europejskiej, 
określonymi w rozporządzeniu Rady 
(EWG, Euratom, EWWS) nr 259/6835, 
dotyczące personelu EIT i warunków jego 
zatrudnienia, w szczególności:

skreśla się

a) przyjmuje środki wykonawcze 
w celu nadania skuteczności 
regulaminowi pracowniczemu 
i warunkom zatrudnienia innych 
pracowników zgodnie z art. 110 ust. 2 
regulaminu pracowniczego;
b) zgodnie z lit. c) wykonuje 
uprawnienia powierzone na mocy 
regulaminu pracowniczego organowi 
powołującemu, a na mocy warunków 
zatrudnienia innych pracowników – 
organowi uprawnionemu do zawierania 
umów o pracę („uprawnienia organu 
powołującego”);
c) zgodnie z art. 110 ust. 2 
regulaminu pracowniczego przyjmuje 
decyzję, na podstawie art. 2 ust. 1 
regulaminu pracowniczego i art. 6 
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warunków zatrudnienia innych 
pracowników, przekazującą odpowiednie 
uprawnienia organu powołującego 
Dyrektorowi i określającą warunki, na 
jakich możliwe jest zawieszenie 
przekazania tych uprawnień. Dyrektor jest 
uprawniony do dalszego przekazania tych 
uprawnień;
d) przyjmuje decyzję o tymczasowym 
zawieszeniu, o ile wymagają tego 
wyjątkowe okoliczności, przekazania 
uprawnień organu powołującego 
Dyrektorowi i dalszego przekazania takich 
uprawnień przez Dyrektora oraz wykonuje 
je samodzielnie lub przekazuje je jednemu 
ze swoich członków albo członkowi 
personelu innemu niż Dyrektor.
__________________
35 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

Poprawka 156

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet Wykonawczy składa się 
z czterech członków oraz 
przewodniczącego Rady Zarządzającej, 
który jest również przewodniczącym 
Komitetu Wykonawczego. Czterej 
członkowie inni niż przewodniczący są 
wybierani przez Radę Zarządzającą 
spośród członków Rady Zarządzającej , 
przy czym zapewniona jest równowaga 
pomiędzy członkami posiadającymi 
doświadczenie w dziedzinie działalności 
gospodarczej, szkolnictwa wyższego oraz 
badań naukowych . Kadencja członków 
Komitetu Wykonawczego trwa dwa lata 
z możliwością jednokrotnego odnowienia.

2. Komitet Wykonawczy składa się 
z trzech członków oraz przewodniczącego 
Rady Zarządzającej, który jest również 
przewodniczącym Komitetu 
Wykonawczego. Trzej członkowie inni niż 
przewodniczący są wybierani przez Radę 
Zarządzającą spośród członków Rady 
Zarządzającej, przy czym zapewniona jest 
równowaga pomiędzy członkami 
posiadającymi doświadczenie w dziedzinie 
działalności gospodarczej, szkolnictwa 
wyższego oraz badań naukowych. 
Kadencja członków Komitetu 
Wykonawczego trwa dwa lata 
z możliwością jednokrotnego odnowienia. 
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Poprawka 157

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 4 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Rada Zarządzająca podejmuje 
decyzje dotyczące personelu EIT 
i warunków jego zatrudnienia zgodnie 
z Regulaminem pracowniczym 
urzędników Unii Europejskiej 
i warunkami zatrudnienia innych 
pracowników Unii Europejskiej, 
określonymi w rozporządzeniu Rady 
(EWG, Euratom, EWWS) nr 259/681a. 
W szczególności:
a) przyjmuje środki wykonawcze 
w celu nadania skuteczności 
regulaminowi pracowniczemu 
i warunkom zatrudnienia innych 
pracowników zgodnie z art. 110 ust. 2 
regulaminu pracowniczego;
b) zgodnie z lit. c) niniejszego ustępu 
wykonuje uprawnienia powierzone na 
mocy regulaminu pracowniczego 
organowi powołującemu, a na mocy 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników – organowi uprawnionemu 
do zawierania umów o pracę 
(„uprawnienia organu powołującego”);
c) zgodnie z art. 110 ust. 2 
regulaminu pracowniczego przyjmuje 
decyzję, na podstawie art. 2 ust. 1 
regulaminu pracowniczego i art. 6 
warunków zatrudnienia innych 
pracowników, przekazującą odpowiednie 
uprawnienia organu powołującego 
Dyrektorowi i ustanawiającą warunki, na 
jakich możliwe jest zawieszenie 
przekazania tych uprawnień, przy czym 
Dyrektor jest uprawniony do dalszego 
przekazania tych uprawnień;
d) przyjmuje decyzję o tymczasowym 
zawieszeniu, o ile wymagają tego 
wyjątkowe okoliczności, przekazania 
uprawnień organu powołującego 



RR\1208053PL.docx 81/125 PE648.286v02-00

PL

Dyrektorowi i dalszego przekazania takich 
uprawnień przez Dyrektora oraz wykonuje 
je samodzielnie lub przekazuje je jednemu 
ze swoich członków albo członkowi 
personelu innemu niż Dyrektor.
__________________
1a Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 158

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Kadencja Dyrektora trwa cztery 
lata . Rada Zarządzająca , działając na 
wniosek Komisji, w którym bierze się pod 
uwagę ocenę wyników Dyrektora oraz 
przyszłe zadania EIT i stojące przed nim 
wyzwania, może jednokrotnie przedłużyć 
tę kadencję na okres do dwóch lat . 
Dyrektor, którego kadencja została 
przedłużona, nie może uczestniczyć 
w innej procedurze selekcji na to samo 
stanowisko.

3. Kadencja Dyrektora trwa cztery 
lata. Rada Zarządzająca, działając na 
wniosek Komisji, w którym bierze się pod 
uwagę ocenę wyników Dyrektora oraz 
najlepsze interesy EIT, a także jego 
przyszłe zadania i stojące przed nim 
wyzwania, może jednokrotnie przedłużyć 
tę kadencję na okres do czterech lat. 
Dyrektor, którego kadencja została 
przedłużona, nie może uczestniczyć 
w innej procedurze selekcji na to samo 
stanowisko. 

Poprawka 159

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 5 – ustęp 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przygotowuje proces wyboru WWiI 
i administruje nim oraz zapewnia, by 
poszczególne etapy tego procesu 
przebiegały w przejrzysty i obiektywny 
sposób , pod nadzorem Rady 

e) przygotowuje proces wyboru WWiI 
i administruje nim oraz zapewnia, by 
poszczególne etapy tego procesu 
przebiegały w przejrzysty i obiektywny 
sposób, pod nadzorem Rady Zarządzającej, 
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Zarządzającej ; oraz załącza szczegółowe sprawozdanie z 
procesu wyboru do skonsolidowanego 
sprawozdania rocznego z działalności;

Poprawka 160

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 5 – ustęp 6 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zapewnia wdrożenie efektywnych 
procedur monitorowania i oceny 
w zakresie wyników EIT, zgodnie z art. 19 
, pod nadzorem Rady Zarządzającej;

j) zapewnia wdrożenie efektywnych 
procedur monitorowania i oceny 
w zakresie wyników EIT, zgodnie z art. 19, 
a także wprowadza odpowiednie środki 
naprawcze w przypadku 
niezadowalających wyników w realizacji 
celów i założeń EIT, pod nadzorem Rady 
Zarządzającej;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka 161

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 5 – ustęp 6 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) zapewnia skuteczną komunikację 
z instytucjami Unii , pod nadzorem Rady 
Zarządzającej ;

n) zapewnia skuteczną komunikację z 
instytucjami Unii w drodze corocznych 
prezentacji dla Parlamentu Europejskiego 
i Rady, pod nadzorem Rady Zarządzającej;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 162

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Personel EIT składa się 
z pracowników zatrudnionych 
bezpośrednio przez EIT. W odniesieniu do 
personelu EIT zastosowanie mają 
regulamin pracowniczy, warunki 
zatrudnienia innych pracowników oraz 
przepisy przyjęte w drodze porozumienia 
między instytucjami Unii w celu nadania 
im skuteczności .

1. Personel EIT składa się 
z pracowników zatrudnionych 
bezpośrednio przez EIT. W odniesieniu do 
personelu EIT zastosowanie mają 
regulamin pracowniczy, warunki 
zatrudnienia innych pracowników oraz 
przepisy przyjęte w drodze porozumienia 
między instytucjami Unii w celu nadania 
im skuteczności. Ustęp ten ma 
zastosowanie do pracowników EIT, 
których umowy wygasają w 2020 r.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

UZASADNIENIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), utworzony w 2008 r., ma pobudzać 
zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność Europy przez wzmacnianie zdolności 
innowacyjnych państw członkowskich i Unii. W szczególności EIT przyczynia się do 
zwiększenia zdolności Unii w zakresie innowacji i podejmuje wyzwania społeczne dzięki 
integracji trójkąta wiedzy obejmującego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. 

EIT działa za pośrednictwem swoich wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), tj. funkcjonujących 
na szeroką skalę partnerstw europejskich, które zajmują się konkretnymi wyzwaniami 
społecznymi, zrzeszając instytucje edukacyjne i badawcze oraz organizacje przedsiębiorców – 
EIT zapewnia im dotacje, a jednocześnie monitoruje ich działania, wspiera współpracę między 
WWiI oraz upowszechnia wyniki i dobre praktyki. 

W rozporządzeniu z 2008 r. określono misję i zadania EIT oraz ramy jego funkcjonowania. 
Rozporządzenie zmieniono w 2013 r., aby m.in. dostosować je do programu „Horyzont 2020”. 

11 lipca 2019 r. Komisja opublikowała nowe wnioski dotyczące EIT – wniosek o 
przekształcenie dotyczący zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie EIT oraz wniosek 
dotyczący decyzji w sprawie nowego strategicznego planu innowacji (SPI) EIT na lata 2021–
2027. 
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Przekształcenie rozporządzenia w sprawie EIT polega na przyjęciu nowego rozporządzenia, 
które w jednym tekście zawiera zarówno zmiany merytoryczne wprowadzone do 
obowiązującego rozporządzenia, jak i niezmienione przepisy tego rozporządzenia. Komisja 
uznała, że aktualizacja rozporządzenia jest konieczna, ponieważ przepisy obecnego 
rozporządzenia w sprawie EIT zawierają bezpośrednie odniesienie do programu „Horyzont 
2020”, który kończy się pod koniec roku. Wniosek o przekształcenie ma zatem zapewnić 
dostosowanie rozporządzenia w sprawie EIT do programu „Horyzont Europa” w szczególności 
przez usunięcie odniesień do programu „Horyzont 2020” i wprowadzenie decyzji, które zostaną 
podjęte w ramach programu „Horyzont Europa”.

Proponowane rozporządzenie w sprawie EIT skupia się na podstawowych zasadach 
funkcjonowania EIT i jego WWiI. Jego celem jest zapewnienie większej jasności prawa w 
odniesieniu do programu „Horyzont Europa”, a także ustanowienie zasady stabilności 
finansowej dla WWiI. W latach 2021–2027 EIT jest integralną częścią programu „Horyzont 
Europa”. Komisja Europejska ustanawia projekt budżetu w wysokości 3 mld EUR na kolejne 
WRF, a także przedstawia uzasadnienie istnienia programu, jego wartość dodaną, obszary 
interwencji oraz ogólne kierunki działania. 

Sprawozdawca popiera EIT, jego misję i dotychczasowe osiągnięcia oraz ogólnie z 
zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji mający zapewnić większą jasność prawa w 
odniesieniu do programu „Horyzont Europa” oraz zapisać zasadę stabilności finansowej dla 
WWiI. Sprawozdawca wyrażał jednak wielokrotnie poważne zastrzeżenia co do decyzji 
Komisji, aby wykorzystać procedurę przekształcenia, gdyż jest to niekonieczne i stanowi 
fikcyjne ograniczenie nałożone na współprawodawców. W istocie sprawozdawca uważa, że 
należy zmodyfikować kilka istotnych aspektów wniosku, proponuje zatem poprawki 
obejmujące między innymi przedstawione poniżej zagadnienia.

Sprawozdawca odrzuca propozycję Komisji, aby rozporządzenie było neutralne pod 
względem czasowym, dlatego też wprowadza niezbędne poprawki, aby to zmienić. W związku 
z tym sprawozdawca proponuje kilka zmian w tekście, które mają zwiększyć spójność z 
programem „Horyzont Europa” między innymi w obszarach uproszczenia procedur, 
jasności i ograniczeń dotyczących rodzaju odstępstw od przepisów programu „Horyzont 
Europa” czy ściślejszej współpracy z Europejską Radą ds. Innowacji.

Jeśli chodzi o przejrzystość i otwartość, sprawozdawca przedstawia kilka propozycji w celu 
poprawy tych aspektów w procedurach i wytycznych EIT i WWiI, a także w zaproszeniach do 
składania wniosków dotyczących partnerów i projektów. Poprawa tych aspektów spowoduje 
również większe upowszechnienie potencjału innowacyjnego w całej Unii we współpracy z 
Regionalnym Systemem Innowacji. 

Uznając, że duża autonomia przyznana WWiI jest zasadniczym elementem ich sukcesu, 
sprawozdawca uważa, że autonomia ta musi iść w parze ze zwiększonym w stosunku do 
obowiązującego prawodawstwa monitorowaniem i oceną planów i wyników biznesowych 
WWiI. Pozwoliłoby to również na lepsze stosowanie zasady stabilności finansowej z 
uwzględnieniem specyfiki poszczególnych WWiI. W tym celu sprawozdawca proponuje 
szereg poprawek.

Jeśli chodzi o aspekty wniosku dotyczące szkolnictwa wyższego i szkolenia, sprawozdawca 
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uważa, że należy w dalszym ciągu promować znak EIT i zadbać o to, by wszystkie stopnie 
naukowe i magisterskie objęte programem uzyskały znak EIT. Uważa też, że należy dołożyć 
starań, aby moduły uczenia się i uczenia się przez całe życie mogły również stosować ten znak.

Europejskie sektory gospodarki wodnej i morskiej są światowymi liderami w dziedzinie nauki 
i rozwoju technologii, istnieje zatem znakomity potencjał naukowy, technologiczny i 
biznesowy w zakresie innowacji dzięki ścisłej współpracy z partnerami w ramach trójkąta 
wiedzy oraz dostatecznie duży potencjał w zakresie zwiększenia skali innowacji. W związku z 
tym sprawozdawca uważa, że WWiI EIT w dziedzinie nowego niebieskiego ładu byłaby 
odpowiedzią na poważne wyzwanie społeczno-gospodarcze i istotne wyzwanie społeczne, a 
jednocześnie pozwoliłaby stworzyć zrównoważoną niebieską gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, bazującą na zdrowych ekosystemach wodnych i morskich, jak przewidziano w 
programie ramowym „Horyzont Europa”. 

Ponadto jeśli chodzi o zasoby, sprawozdawca przypomina stanowisko Parlamentu, w którym 
PE zwraca się o przydzielenie EIT 4 % budżetu programu „Horyzont Europa”, oraz 
wprowadza szereg zmian mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków 
zatrudnienia w EIT, aby EIT był w stanie utrzymać wysoki poziom wiedzy fachowej i 
wykonywać powierzone mu dodatkowe obowiązki.
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ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2020)737

Cristian-Silviu BUȘOI
Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
ASP 11E108
Bruksela

Przedmiot: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (wersja 
przekształcona) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 110 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego dotyczącym przekształcenia.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco: 

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian 
merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję 
przedmiotowo właściwą. 

W takim przypadku poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, 
komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku 
zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze 
wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo 
właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu 
lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. 
Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”.

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, 
która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami 
sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian 
merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku oraz że w odniesieniu do 
ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek 
ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

Komisja zauważa jednak, że na podstawie analizy przedmiotowego wniosku konsultacyjna 
grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, co następuje: 

1. Następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do 
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zaznaczania zmian merytorycznych:

– skreślenie całego tekstu motywu 6 rozporządzenia (WE) nr 294/2008;

– dodanie słów „promuje WWiI jako doskonałych partnerów w działaniach innowacyjnych” na 
końcu art. 6 lit. g);

– zastąpienie ostatniego słowa „umowy” terminem „ramowej umowy o partnerstwie” w art. 11 
ust. 3;

– zastąpienie słów „finansowaną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej” słowami 
„finansowanych w ramach innego programu Unii” w art. 17 ust. 5;

– zastąpienie słów „polityce językowej” słowami „językach roboczych” w punkcie 2 lit. i) 
sekcji 2 załącznika I;

– usunięcie słowa „Dyrektora” w punkcie 1 sekcji 6 załącznika I.

2. Dodanie w art. 11 ust. 2 słowa „Unii” należy zaznaczyć przez umieszczenie go w strzałkach 
oznaczających dostosowanie.

3. W art. 22 istniejące brzmienie art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 294/2008, w całości 
oznaczone znakiem merytorycznego usunięcia, powinno brzmieć następująco: „Na podstawie 
zalecenia Rady Parlament Europejski w terminie do dnia 15 maja roku N + 2, udziela 
Dyrektorowi absolutorium za rok N w odniesieniu do wykonania budżetu EIT.”.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r., Komisja Prawna, przy 21 głosach 
za, bez głosów przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się1, zaleciła, aby Komisja Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad 
wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 110 Regulaminu.

Z poważaniem

Lucy NETHSINGHA

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

1 Obecni byli następujący posłowie: Lucy Nethsingha (przewodnicząca), Marion Walsmann 
(wiceprzewodnicząca), Ibán García Del Blanco (wiceprzewodniczący), Raffaele Stancanelli 
(wiceprzewodniczący), Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, 
Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, 
Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Marie 
Toussaint, Edina Tóth (za Józsefa Szájera zgodnie z art. 209 ust. 7 Regulaminu), Bettina 
Vollath i Axel Voss.



PE648.286v02-00 88/125 RR\1208053PL.docx

PL

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB 
PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 7 listopada 2019 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)
COM(2019)0331 z 11.7.2019 – 2019/0151(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli 
odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniach 
18 i 26 września 2019 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję. 

W trakcie tych posiedzeń2, na podstawie analizy przedmiotowego wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie (WE) 
nr 294/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające 
Europejski Instytut Innowacji i Technologii, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła 
jednomyślnie, co następuje:

1. Następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do 
zaznaczania zmian merytorycznych:

– skreślenie całego tekstu motywu 6 rozporządzenia (WE) nr 294/2008;

– dodanie słów „promuje WWiI jako doskonałych partnerów w działaniach innowacyjnych” na 
końcu art. 6 lit. g);

– zastąpienie ostatniego słowa „umowy” terminem „ramowej umowy o partnerstwie” w art. 11 

2 Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję w języku angielskim będącą 
oryginalną wersją omawianego tekstu.
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ust. 3;

– zastąpienie słów „finansowaną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej” słowami 
„finansowanych w ramach innego programu Unii” w art. 17 ust. 5;

– zastąpienie słów „polityce językowej” słowami „językach roboczych” w punkcie 2 lit. i) 
sekcji 2 załącznika I;

– usunięcie słowa „Dyrektora” w punkcie 1 sekcji 6 załącznika I.

2. Dodanie w art. 11 ust. 2 słowa „Unii” należy zaznaczyć przez umieszczenie go w strzałkach 
oznaczających dostosowanie.

3. W art. 22 istniejące brzmienie art. 21 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 294/2008, w całości 
oznaczone znakiem merytorycznego usunięcia, powinno brzmieć następująco: „Na podstawie 
zalecenia Rady Parlament Europejski w terminie do dnia 15 maja roku N + 2, udziela 
Dyrektorowi absolutorium za rok N w odniesieniu do wykonania budżetu EIT.”.

Zbadanie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że 
wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie we wniosku lub w 
niniejszej opinii. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do 
ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami 
merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez 
zmiany co do istoty.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny Wydziału Prawnego Dyrektor Generalny 
Wydziału Prawnego Dyrektor Generalny
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9.6.2020

OPINIA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Christian Ehler

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), utworzony w 2008 r., ma pobudzać 
zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność Europy przez wzmacnianie zdolności 
innowacyjnych państw członkowskich i Unii. W szczególności EIT przyczynia się do 
zwiększenia zdolności Unii w zakresie innowacji i podejmuje wyzwania społeczne dzięki 
integracji trójkąta wiedzy obejmującego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. 

EIT działa za pośrednictwem swoich wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), tj. 
funkcjonujących na szeroką skalę partnerstw europejskich, które zajmują się konkretnymi 
wyzwaniami społecznymi, zrzeszając instytucje edukacyjne i badawcze oraz organizacje 
przedsiębiorców – EIT zapewnia im dotacje, a jednocześnie monitoruje ich działania, wspiera 
współpracę między WWiI oraz upowszechnia wyniki i dobre praktyki. 

W rozporządzeniu z 2008 r. określono misję i zadania EIT oraz ramy jego funkcjonowania. 
Rozporządzenie zmieniono w 2013 r., aby m.in. dostosować je do programu „Horyzont 
2020”. 

11 lipca 2019 r. Komisja opublikowała nowe wnioski dotyczące EIT – wniosek o 
przekształcenie dotyczący zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie EIT oraz wniosek 
dotyczący decyzji w sprawie nowego strategicznego planu innowacji (SPI) EIT na lata 2021–
2027. 

Przekształcenie rozporządzenia w sprawie EIT polega na przyjęciu nowego rozporządzenia, 
które w jednym tekście zawiera zarówno zmiany merytoryczne wprowadzone do 
obowiązującego rozporządzenia, jak i niezmienione przepisy tego rozporządzenia. Komisja 
uznała, że aktualizacja rozporządzenia jest konieczna, ponieważ przepisy obecnego 
rozporządzenia w sprawie EIT zawierają bezpośrednie odniesienie do programu „Horyzont 
2020”, który kończy się pod koniec roku. Wniosek o przekształcenie ma zatem zapewnić 
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dostosowanie rozporządzenia w sprawie EIT do programu „Horyzont Europa” w 
szczególności przez usunięcie odniesień do programu „Horyzont 2020” i wprowadzenie 
decyzji, które zostaną podjęte w ramach programu „Horyzont Europa”.

Proponowane rozporządzenie w sprawie EIT skupia się na podstawowych zasadach 
funkcjonowania EIT i jego WWiI. Jego celem jest zapewnienie większej jasności prawa w 
odniesieniu do programu „Horyzont Europa”, a także ustanowienie zasady stabilności 
finansowej dla WWiI. W latach 2021–2027 EIT jest integralną częścią programu „Horyzont 
Europa”. Komisja Europejska ustanawia projekt budżetu programu „Horyzont Europa” w 
wysokości 3 mld EUR na kolejne WRF, a także przedstawia uzasadnienie istnienia programu, 
jego wartość dodaną, obszary interwencji oraz ogólne kierunki działania. 

Sprawozdawca uważa, że pakiet legislacyjny wzmacnia misję EIT, dostosowując 
jednocześnie jego cele do programu „Horyzont Europa” poprzez:

 zwiększenie regionalnego oddziaływania WWiI dzięki większej otwartości na 
potencjalnych partnerów i zainteresowane strony oraz lepszemu sformułowaniu strategii 
regionalnych WWiI, w tym powiązaniom z odpowiednimi strategiami inteligentnej 
specjalizacji,

 zwiększenie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego w celu włączenia 
większej liczby instytucji szkolnictwa wyższego do łańcuchów wartości dodanej i 
ekosystemów innowacji,

 uruchomienie nowych WWiI w priorytetowych dziedzinach, które zostaną wybrane 
zgodnie z ich znaczeniem dla priorytetów politycznych programu „Horyzont Europa”; 
planuje się, że pierwsza nowa WWiI powstanie w 2022 r. 

 w dziedzinie sektora kultury i sektora kreatywnego, zgodnie z klastrem „Integracyjne i 
kreatywne społeczeństwa” programu „Horyzont Europa”, przyjętym w częściowym 
porozumieniu osiągniętym w kwietniu 2019 r.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje 
wysiłek włożony przez Komisję w przygotowanie wniosku. Niemniej jednak sprawozdawca 
uważa, że wnioskowi brakuje istotnych szczegółów i jasności prawa, oraz że przekształcenie 
może nie być najlepszym rozwiązaniem. W związku z tym sprawozdawca proponuje szereg 
poprawek, koncentrując się w szczególności na zapewnieniu większej jasności i pewności 
prawa przedmiotowego rozporządzenia. 

Głównymi elementami projektu opinii są następujące zagadnienia:

 zapewnienie finansowania EIT w wysokości 4 % całkowitego budżetu programu 
„Horyzont Europa”, przyjętego przez Parlament Europejski,

 dopilnowanie utworzenia WWiI w dziedzinie sektora kultury i sektora kreatywnego 
jako głównego priorytetu EIT na lata 2021–2027 poprzez zapewnienie w szczególności 
wystarczającego finansowania na jej utworzenie, bez narażenia na szwank stabilności 
finansowej istniejących WWiI. Sprawozdawca pragnie podkreślić w szczególności, że 
zanim rozważy się stworzenie drugiej nowej WWiI po 2025 r., wszystkie wysiłki i 
zasoby należy skierować na utworzenie WWiI w dziedzinie sektora kultury i sektora 



PE648.286v02-00 92/125 RR\1208053PL.docx

PL

kreatywnego,

 doprecyzowanie całego wniosku, w szczególności w odniesieniu do celów ogólnych i 
szczegółowych oraz synergii z innymi programami.

POPRAWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W strategicznym planie innowacji 
(„SPI”) powinny zostać określone 
strategiczne dziedziny priorytetowe i 
potrzeby finansowe EIT na okres siedmiu 
lat, obejmujące odnośne wieloletnie ramy 
finansowe („WRF”). SPI powinien 
zapewnić zgodność z unijnym programem 
ramowym wspierającym badania naukowe 
i innowacje oraz wspierać synergię z 
innymi odnośnymi programami Unii 
przewidzianymi w WRF, a także z innymi 
unijnymi inicjatywami, politykami i 
instrumentami, zwłaszcza z tymi na rzecz 
kształcenia i rozwoju regionalnego. 
Zważywszy na znaczenie SPI dla unijnej 
polityki w zakresie innowacji, a także 
polityczne znaczenie społeczno-
gospodarczego oddziaływania na Unię, SPI 
powinien zostać przyjęty przez Parlament 
Europejski i Radę na podstawie wniosku 
Komisji w oparciu o materiały opracowane 
przez EIT.

(5) W strategicznym planie innowacji 
(„SPI”) powinny zostać określone 
strategiczne dziedziny priorytetowe i 
potrzeby finansowe EIT na okres siedmiu 
lat, obejmujące odnośne wieloletnie ramy 
finansowe („WRF”). SPI powinien 
zapewnić zgodność z programem 
ramowym w zakresie badań naukowych i 
innowacji „Horyzont Europa” 
(programem „Horyzont Europa”) oraz 
wspierać synergię z innymi odnośnymi 
programami Unii przewidzianymi w WRF, 
a także z innymi unijnymi inicjatywami, 
politykami i instrumentami, zwłaszcza z 
tymi na rzecz kształcenia i rozwoju 
regionalnego. Zważywszy na znaczenie 
SPI dla unijnej polityki w zakresie 
innowacji, a także polityczne znaczenie 
społeczno-gospodarczego oddziaływania 
na Unię, SPI powinien zostać przyjęty 
przez Parlament Europejski i Radę na 
podstawie wniosku Komisji w oparciu o 
materiały opracowane przez EIT.

(Poprawka dotyczy całego aktu. Jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym dokumencie).
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby przyczynić się do sprostania 
nowym i pojawiającym się globalnym 
wyzwaniom, EIT powinien utworzyć nowe 
WWiI w priorytetowych dziedzinach 
wybranych w oparciu o kryteria służące 
m.in. do oceny ich adekwatności 
w stosunku do priorytetów polityki 
programu „Horyzont Europa” oraz ich 
wartości dodanej i potencjału do 
uwzględnienia w modelu EIT. Przy 
tworzeniu nowych WWiI należy wziąć pod 
uwagę planowanie strategiczne w ramach 
programu „Horyzont Europa” oraz 
budżet przyznany EIT w odnośnych WRF.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) EIT powinien wspierać współpracę 
multidyscyplinarną i międzysektorową 
jako jeden z kluczowych obszarów, 
w których występuje innowacyjność. 
Powinien on dążyć do wspierania 
współpracy między sferami gospodarczą, 
technologiczną, społeczną i naukową, 
w tym sztuką i naukami humanistycznymi. 
EIT powinien przyczyniać się do 
powstawania społeczności działających 
w obszarach nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii, sztuki i matematyki 
(STEAM) poprzez wzmocnienie powiązań 
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między WWiI.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11c) Sektor kultury i sektor kreatywny 
to sektory o dużym potencjale wzrostu, 
wielu inicjatywach oddolnych i cieszące 
się dużym zainteresowaniem ze strony 
obywateli. Są one silnie osadzone 
w lokalnych i regionalnych ekosystemach. 
Sektor kultury i sektor kreatywny nadal są 
jednak bardzo rozdrobnione, 
a innowatorom i założycielom 
przedsiębiorstw brakuje niezbędnych 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
i innowacji. WWiI powinna zatem 
pomagać zaradzić takim problemom 
dzięki podejściu polegającym na 
wspieraniu integracji trójkąta wiedzy, 
perspektywie długoterminowej i podejściu 
ukierunkowanym na konkretne obszary 
oraz podejściu całościowym i 
zintegrowanym. Sektor kultury i sektor 
kreatywny wykazują również największą 
komplementarność z ośmioma już 
istniejącymi WWiI oraz z potencjalnymi 
obszarami priorytetowymi dla innych 
partnerstw europejskich, które mają 
zostać uruchomione w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Pierwszą WWiI ds. 
sektora kultury i sektora kreatywnego 
należy zatem uruchomić w 2022 r. 
Obejmując prawie wszystkie sektory życia 
obywateli Unii, społeczeństwo 
i gospodarkę, taka WWiI będzie miała 
duże znaczenie pod względem wpływu 
gospodarczego i społecznego, otwierając 
strategiczne możliwości w zakresie 
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innowacji gospodarczych, 
technologicznych i społecznych.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11d) WWiI EIT ds. sektora kultury 
i sektora kreatywnego powinna wzmocnić 
możliwości tworzenia sieci, współpracy, 
współtworzenia i transferu wiedzy między 
sektorem kształcenia, instytucjami 
badawczymi i przedsiębiorstwami 
w ramach sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz z innymi sektorami 
społeczeństwa i gospodarki. Powinna ona 
być katalizatorem inicjatyw oddolnych 
i odgórnych na szczeblu regionalnym, 
krajowym i unijnym. Powinna też 
pozwolić na opracowanie niezbędnych 
warunków ramowych dla tworzenia 
i rozszerzania zakresu nowych projektów 
w innowacyjnych ekosystemach. Powinna 
zapewnić naukowcom i studentom wielu 
dyscyplin (w tym sztuki, nauk 
humanistycznych, biznesu, nauk 
społecznych i stosowanych nauk ścisłych) 
oraz przedsiębiorcom z sektora kultury 
i sektora kreatywnego i innych sektorów 
wiedzę i umiejętności niezbędne do 
dostarczania innowacyjnych rozwiązań 
i przekształcania ich w nowe możliwości 
biznesowe.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „innowacja” oznacza proces, wraz z 
jego efektami, dzięki któremu nowe idee 
odpowiadają na zapotrzebowanie 
społeczne lub gospodarcze i popyt oraz 
prowadzą do powstawania nowych 
produktów, usług lub modeli działalności 
gospodarczej i modeli organizacyjnych z 
powodzeniem wprowadzanych na 
istniejący rynek lub zdolnych do tworzenia 
nowych rynków i mających wartość dla 
społeczeństwa;

1) „innowacja” oznacza proces, wraz 
z jego efektami, dzięki któremu nowe idee 
odpowiadają na zapotrzebowanie 
społeczne lub gospodarcze i popyt oraz 
prowadzą do powstawania nowych 
produktów, usług, procesów, doświadczeń 
lub modeli działalności gospodarczej 
i modeli organizacyjnych z powodzeniem 
wprowadzanych na istniejący rynek lub 
zdolnych do tworzenia nowych rynków 
i przynoszących wartość 
przedsiębiorstwom i społeczeństwu;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „centrum kolokacji” oznacza 
obszar geograficzny, na którym znajdują 
się główni partnerzy WWiI w trójkącie 
wiedzy mogący łatwo kontaktować się ze 
sobą, będący punktem centralnym 
działalności WWiI na danym obszarze;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) „podmiot partnerski” oznacza 
każdy podmiot prawny, który jest 
członkiem WWiI; mogą to być w 
szczególności instytucje szkolnictwa 
wyższego, organizatorzy kształcenia i 
szkolenia zawodowego, instytucje 
badawcze, przedsiębiorstwa publiczne lub 
prywatne, instytucje finansowe, organy 
regionalne i lokalne, fundacje oraz 
organizacje o charakterze niezarobkowym;

3) „podmiot partnerski” oznacza 
każdy podmiot prawny, który jest 
członkiem WWiI; mogą to być 
w szczególności instytucje szkolnictwa 
wyższego, organizatorzy kształcenia 
i szkolenia zawodowego, instytucje 
badawcze, instytucje publiczne, 
przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, 
przedsiębiorstwa społeczne, instytucje 
finansowe, organy regionalne i lokalne, 
fundacje oraz organizacje o charakterze 
niezarobkowym z całej Unii;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „strategiczny plan innowacji” 
(„SPI”) oznacza dokument strategiczny 
określający dziedziny priorytetowe i 
długoterminową strategię EIT dotyczącą 
przyszłych inicjatyw, jego zdolność do 
wygenerowania najwyższej wartości 
dodanej w zakresie innowacji, zawierający 
przegląd planowanych działań z zakresu 
szkolnictwa wyższego, badań naukowych i 
innowacji na okres siedmiu lat, 
obejmujący odnośne WRF;

7) „strategiczny plan innowacji” 
(„SPI”) oznacza akt ustanawiający 
długoterminową strategię i priorytety EIT 
oraz określający jego cele, kluczowe 
działania, jego zdolność do 
wygenerowania najwyższej wartości 
dodanej w zakresie innowacji, oczekiwane 
rezultaty i zasoby niezbędne na okres 
siedmiu lat, obejmujący odnośne WRF;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „regionalny system innowacji” 
(„RSI”) oznacza system o szerokim 
zasięgu obejmujący partnerstwa między 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
instytucjami badawczymi, 
przedsiębiorstwami i innymi 
zainteresowanymi stronami w celu 
wspierania innowacji w całej Unii;

8) „regionalny system innowacji” 
(„RSI”) oznacza system wspierający 
integrację trójkąta wiedzy i zdolności 
innowacyjne krajów będących 
umiarkowanymi i skromnymi 
innowatorami, w szczególności przez 
przyciąganie do WWiI i wcielanie do nich 
nowych partnerów;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu, w 
szczególności ze względu na doprecyzowanie definicji RSI.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10) „plan biznesowy WWiI” oznacza 
dokument opisujący cele i planowaną 
przez WWiI działalność wnoszącą wartość 
dodaną;

10) „plan biznesowy WWiI” oznacza 
załączony do umowy o udzielenie dotacji 
dokument, w którym opisano cele WWiI, 
sposoby ich osiągnięcia oraz oczekiwane 
rezultaty WWiI w danym okresie, a także 
planowaną przez WWiI działalność 
wnoszącą wartość dodaną oraz odnośne 
potrzeby finansowe i zasoby finansowe;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Misją EIT jest przyczynienie się do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
w Unii i zwiększenia konkurencyjności 
poprzez wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego państw członkowskich i 
Unii w celu podjęcia głównych wyzwań, 
przed jakimi stoi społeczeństwo. EIT 

Misją EIT jest przyczynienie się do 
podjęcia głównych wyzwań, przed jakimi 
stoi społeczeństwo, oraz zwiększenie 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
w Unii i konkurencyjności przez 
wzmocnienie naukowego, gospodarczego, 
technologicznego i społecznego potencjału 
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realizuje ten cel, wspierając synergię, 
współpracę i integrację obszarów 
szkolnictwa wyższego oraz innowacji i 
badań naukowych na najwyższym 
poziomie, w tym poprzez wspieranie 
przedsiębiorczości.

innowacyjnego wszystkich państw 
członkowskich i Unii. EIT realizuje ten 
cel, wspierając synergię i współpracę 
wśród partnerów i między sektorami oraz 
przez integrację obszarów szkolnictwa 
wyższego oraz innowacji i badań 
naukowych na najwyższym poziomie, 
w tym poprzez wspieranie 
przedsiębiorczości.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT przyczynia się do osiągnięcia 
ogólnych i szczegółowych celów unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje.

W okresie 2021–2027 EIT w szczególności 
przyczynia się do osiągnięcia ogólnych i 
szczegółowych celów programu 
„Horyzont Europa”, przy pełnym 
uwzględnieniu planowania strategicznego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Cele ogólne

Celami ogólnymi EIT są:
a) wzmocnienie zrównoważonych, 
zorientowanych na wyzwania w całej Unii 
ekosystemów innowacji, które pomogą 
stawić czoła globalnym wyzwaniom;
b) wspieranie rozwoju umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości 
i innowacyjności w perspektywie uczenia 
się przez całe życie, w tym zwiększanie 
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zdolności unijnych instytucji szkolnictwa 
wyższego w całej Unii i wspomaganie ich 
transformacji pod względem 
przedsiębiorczości; oraz
c) wprowadzanie na rynek nowych 
rozwiązań w zakresie wyzwań globalnych i 
społecznych.
EIT rozwija synergię z innymi 
programami Unii i wnosi wartość dodaną 
w ramach programu „Horyzont Europa”, 
jak określono w załączniku Ia. Proces 
wdrażania jest realizowany przy wsparciu 
WWiI i działań koordynowanych przez 
EIT.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi EIT są:
a)  zwiększenie wpływu WWiI 
i integracji trójkąta wiedzy;
b) zwiększenie zdolności 
innowacyjnych sektora szkolnictwa 
wyższego przez promowanie instytucji 
szkolnictwa wyższego;
c) zwiększenie zasięgu regionalnego 
EIT w celu zniwelowania różnic 
w zakresie zdolności innowacyjnych 
w całej Unii.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. SPI określa dziedziny priorytetowe 
i strategię EIT na dany okres siedmiu lat, 
biorąc pod uwagę unijny program 
ramowy wspierający badania naukowe i 
innowacje, oraz zawiera ocenę jego 
skutków społeczno-gospodarczych oraz 
jego zdolności do wygenerowania 
najwyższej wartości dodanej w zakresie 
innowacji. SPI uwzględnia wyniki 
monitorowania i oceny EIT, o których 
mowa w art. 19.

1. SPI określa strategię i priorytety 
EIT na dany okres siedmiu lat, zgodnie z 
celami i priorytetami programu 
„Horyzont Europa”. Zawiera ocenę jego 
skutków społeczno-gospodarczych oraz 
jego zdolności do wygenerowania 
najwyższej wartości dodanej w zakresie 
innowacji w całej Unii. SPI jest spójny z 
celami, wieloletnim planem strategicznym, 
wymogami w zakresie sprawozdawczości, 
monitorowania i oceny oraz innymi 
wymogami programu „Horyzont 
Europa”, a także uwzględnia wyniki 
monitorowania i oceny EIT, o których 
mowa w art. 19.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. SPI jest spójny z celami unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje, 
wieloletnim planem strategicznym, 
sprawozdawczością, monitorowaniem i 
oceną oraz innymi wymogami tego 
programu, a także wspiera synergię z 
innymi stosownymi programami Unii 
przewidzianymi w odnośnych WRF, 
zwłaszcza z programami wspierającymi 
kształcenie i rozwój regionalny. SPI 
ustanawia także odpowiednią synergię i 
komplementarność między działalnością 

2. SPI zapewnia spójność z 
wyzwaniami programu „Horyzont 
Europa”, a także komplementarność w 
stosunku do Europejskiej Rady ds. 
Innowacji (EIC) ustanowionej w ramach 
programu „Horyzont Europa”. SPI 
pobudza i ustanawia odpowiednią 
synergię i komplementarność między 
działalnością EIT a innymi inicjatywami, 
obszarami polityki i instrumentami Unii, a 
także krajowymi i regionalnymi 
programami wspierającymi badania 
naukowe i innowacje, edukację i rozwój 
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EIT a innymi inicjatywami, obszarami 
polityki i instrumentami Unii.

umiejętności, zrównoważony i 
konkurencyjny przemysł, 
przedsiębiorczość i rozwój regionalny.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. SPI zawiera ocenę potrzeb i źródeł 
finansowych wymaganych do przyszłego 
funkcjonowania, długoterminowego 
rozwoju i finansowania EIT. Zawiera 
również orientacyjny plan finansowy 
obejmujący okres odnośnych WRF .

3. SPI zawiera ocenę potrzeb 
finansowych wynikających z wdrażania 
ustalonej strategii i źródeł finansowych 
wymaganych do przyszłego 
funkcjonowania, długoterminowego 
rozwoju i finansowania EIT. Zawiera 
również orientacyjny plan finansowy 
obejmujący okres odnośnych WRF.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podnosi świadomość wśród 
potencjalnych podmiotów 
partnerskich i zachęca je do udziału 
w swojej działalności;

b) podnosi świadomość wśród 
potencjalnych podmiotów partnerskich 
i zachęca je do udziału w swojej 
działalności, w szczególności wśród 
podmiotów z państw członkowskich, które 
są zdecydowanie niedostatecznie 
reprezentowane w EIT;
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wybiera i wyznacza WWiI w 
dziedzinach priorytetowych zgodnie z art. 
9 oraz określa ich prawa i obowiązki w 
drodze ramowych umów o partnerstwie i 
umów o udzielenie dotacji, zapewnia im 
odpowiednie wsparcie, stosuje 
odpowiednie środki kontroli jakości i stale 
monitoruje i okresowo ocenia ich 
działalność;

c) tworzy nowe WWiI – z 
uwzględnieniem planowania 
strategicznego w ramach programu 
„Horyzont Europa” i budżetu 
przydzielonego EIT na okres odnośnych 
WRF – w dziedzinach priorytetowych 
wybranych w oparciu o kryteria służące 
do oceny m.in. ich adekwatności 
w stosunku do priorytetów polityki 
programu „Horyzont Europa” oraz ich 
wartości dodanej i potencjału, aby stawić 
czoła przyszłym i pojawiającym się 
globalnym wyzwaniom społecznym, 
zgodnie z art. 9, oraz określa ich prawa i 
obowiązki w drodze ramowych umów o 
partnerstwie i umów o udzielenie dotacji, 
zapewnia im odpowiednie wsparcie, 
stosuje odpowiednie środki kontroli 
jakości i stale monitoruje i okresowo 
ocenia ich działalność; 

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działa na rzecz uznawania poza 
wspólnotą EIT nadanych 
przez uczestniczące instytucje szkolnictwa 

e) działa na rzecz uznawania i 
propagowania poza wspólnotą EIT 
nadanych przez uczestniczące instytucje 
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wyższego stopni naukowych i dyplomów, 
które mogą być oznaczone jako stopnie 
naukowe i dyplomy EIT, i poszerza ich 
zakres o programy kształcenia 
ustawicznego;

szkolnictwa wyższego stopni naukowych i 
dyplomów opatrzonych znakiem EIT i 
poszerza ich zakres o programy kształcenia 
ustawicznego;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) wspiera upowszechnianie 
najlepszych praktyk służących integracji 
trójkąta wiedzy, w tym między WWiI, w 
celu wypracowania wspólnej kultury 
innowacji i transferu wiedzy oraz 
zachęcania do udziału w działaniach 
popularyzatorskich, w tym w ramach RSI;

f) wspiera upowszechnianie 
najlepszych praktyk służących integracji 
trójkąta wiedzy, w tym między WWiI i w 
całej Unii m.in. za pośrednictwem RSI 
EIT, w celu wypracowania wspólnej 
kultury innowacji i transferu wiedzy oraz 
zachęcania do udziału w działaniach 
popularyzatorskich;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) w stosownych przypadkach, 
zapewnia komplementarność i synergię 
między działalnością EIT a innymi 
programami Unii;

i) zapewnia 
komplementarność i synergię między 
działalnością EIT a innymi programami 
Unii.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. WWiI podejmują się 
w szczególności:

1. EIT konsoliduje istniejące WWiI, 
pobudza ich rozwój i zapewnia im 
możliwość wywierania większego wpływu 
oraz pomaga im osiągnąć stabilność 
finansową pod koniec obowiązywania 
ramowych umów o partnerstwie. EIT 
wspiera WWiI prowadzące portfele 
działań w ramach trójkąta wiedzy w 
postaci:

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) innowacyjnej działalności i 
inwestycji oferujących europejską wartość 
dodaną, w tym wspierających tworzenie i 
rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, w 
pełni integrujących ze sobą płaszczyzny 
szkolnictwa wyższego i badań, w celu 
uzyskania masy krytycznej, stymulując 
rozpowszechnianie i wykorzystywanie 
otrzymanych wyników;

a) innowacyjnej działalności 
i inwestycji oferujących europejską 
wartość dodaną, w tym ułatwiających – 
przy zachowaniu komplementarności 
z EIC oraz programami InvestEU, 
Erasmus+ i Kreatywna Europa – 
tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw 
typu start-up i przedsięwzięć społecznych 
oraz rozwój innowacyjnych 
przedsiębiorstw i innych form 
organizacyjnych, w pełni integrujących ze 
sobą płaszczyzny szkolnictwa wyższego 
i badań, w celu uzyskania masy krytycznej, 
stymulując rozpowszechnianie 
i wykorzystywanie otrzymanych wyników;
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opartych na 
innowacjach doświadczeń, prototypowania 
i demonstracji w dziedzinach kluczowych z 
gospodarczego i społecznego punktu 
widzenia, czerpiących z wyników badań 
naukowych na poziomie krajowym 
i unijnym i mających potencjał, by 
wzmocnić konkurencyjność Unii na 
szczeblu międzynarodowym oraz 
doprowadzić do rozwiązania wielkich 
wyzwań, przed jakimi stoi europejskie 
społeczeństwo;

b) opartych na 
innowacjach doświadczeń, prototypowania 
i demonstracji w dziedzinach kluczowych z 
gospodarczego, społecznego i 
kulturalnego punktu widzenia, 
czerpiących z wyników badań naukowych 
na poziomie krajowym i unijnym i 
mających potencjał, by wzmocnić 
konkurencyjność Unii na szczeblu 
międzynarodowym oraz doprowadzić do 
rozwiązania wielkich wyzwań, przed 
jakimi stoi europejskie społeczeństwo;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działalności edukacyjno-
szkoleniowej w szczególności na poziomie 
magisterskim i doktoranckim, a także 
szkoleń zawodowych, w dyscyplinach 
mających potencjał zaspokojenia 
przyszłych potrzeb społeczno-
gospodarczych Europy i które poszerzają 
bazę talentów w Unii, promują rozwój 
umiejętności związanych z innowacjami, 
poprawę umiejętności kierowniczych i w 
zakresie przedsiębiorczości oraz mobilność 

c) działalności edukacyjno-
szkoleniowej z silnymi komponentami z 
zakresu przedsiębiorczości w 
szczególności na poziomie magisterskim i 
doktoranckim, a także szkoleń 
zawodowych, w dyscyplinach mających 
potencjał zaspokojenia przyszłych potrzeb 
społeczno-gospodarczych Europy i które 
poszerzają bazę talentów w Unii, promują 
rozwój umiejętności związanych z 
innowacjami, poprawę umiejętności 
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naukowców i studentów, a także wspierają 
wymianę wiedzy, doradztwo i tworzenie 
sieci wśród osób uzyskujących dyplomy 
lub korzystających ze szkoleń opatrzonych 
znakiem EIT;

kierowniczych i w zakresie 
przedsiębiorczości oraz mobilność 
naukowców i studentów, a także wspierają 
wymianę wiedzy, doradztwo i tworzenie 
sieci wśród osób korzystających z działań 
EIT w zakresie kształcenia i szkoleń, w 
tym działań opatrzonych znakiem EIT;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) działań popularyzatorskich oraz 
upowszechniania najlepszych praktyk w 
sektorze innowacji z akcentem na 
rozwijanie współpracy szkolnictwa 
wyższego, instytucji badawczych i 
przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i 
finansów;

d) działań popularyzatorskich oraz 
upowszechniania najlepszych praktyk w 
dziedzinie innowacji z akcentem na 
rozwijanie współpracy szkolnictwa 
wyższego, instytucji badawczych i 
przedsiębiorstw, w tym z sektora usług i 
finansów;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspierania działań łączących w 
projektach instytucje szkolnictwa 
wyższego i inne kluczowe podmioty 
działające na rzecz innowacji, takie jak 
przedsiębiorstwa, w celu prowadzenia 
prac na rzecz strategicznych obszarów 
budowania zdolności, aby pomóc 
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instytucjom szkolnictwa wyższego lepiej 
włączyć się do łańcuchów wartości i 
ekosystemów innowacji;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w stosownych przypadkach, 
dążenia do synergii i komplementarności 
pomiędzy działaniami WWiI oraz 
istniejącymi programami europejskimi, 
krajowymi i regionalnymi.

e) synergii i komplementarności 
pomiędzy działaniami WWiI oraz 
istniejącymi programami europejskimi, 
krajowymi i regionalnymi.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniają otwartość na 
przyjmowanie nowych członków, o ile 
wnoszą oni wartość dodaną do partnerstwa;

b) zapewniają otwartość na 
przyjmowanie nowych członków z całej 
Unii, o ile wnoszą oni wartość dodaną do 
partnerstwa, w celu zapewnienia 
równowagi geograficznej;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 32



RR\1208053PL.docx 109/125 PE648.286v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) tworzą i realizują strategie w celu 
zapewnienia stabilności finansowania.

e) tworzą i realizują strategie służące 
osiągnięciu celów w zakresie skuteczności 
działania oraz osiągnięciu stabilności 
finansowania.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Partnerstwo jest wybierane i 
wyznaczane jako WWiI przez EIT w 
drodze konkurencyjnej, otwartej i 
przejrzystej procedury. Zastosowanie mają 
kryteria unijnego programu ramowego 
wspierającego badania naukowe i 
innowacje dotyczące wyboru partnerstw 
europejskich. Rada Zarządzająca EIT może 
doprecyzować podane wyżej kryteria, 
przyjmując i publikując kryteria wyboru 
WWiI oparte na zasadach doskonałości i 
innowacyjności.

1. Partnerstwo jest wybierane 
i wyznaczane jako WWiI przez EIT 
w drodze konkurencyjnej, otwartej 
i przejrzystej procedury, przy 
uwzględnieniu równowagi geograficznej. 
Zastosowanie mają kryteria unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje dotyczące 
wyboru partnerstw europejskich. Rada 
Zarządzająca EIT może doprecyzować 
podane wyżej kryteria, przyjmując 
i publikując kryteria wyboru WWiI oparte 
na zasadach doskonałości 
i innowacyjności.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Stworzenie nowej WWiI w sektorze 

kultury i sektorze kreatywnym
1. Na okres od 2021 do 2027 r. 
tworzy się nową WWiI w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym, aby wykorzystać 
potencjał kreatywności opartej na 
kulturze i przyczynić się do zwiększenia 
konkurencyjności i inteligentnego wzrostu 
Europy, a także do sprostania wyzwaniom 
społecznym.
2. WWiI ds. sektora kultury i sektora 
kreatywnego:
a) wspiera innowacje techniczne 
poprzez łączenie biznesu i badań 
naukowych w różnych sektorach i 
dyscyplinach na szczeblu lokalnym, 
regionalnym, krajowym i unijnym;
b) szkoli następne pokolenie 
innowatorów w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym, wyposażając ich w niezbędne 
umiejętności przedsiębiorcze, techniczne i 
cyfrowe potrzebne do pomyślnego rozwoju 
w szybko zmieniającym się otoczeniu;
c) przyczynia się do opracowania 
odpowiednich warunków ramowych 
umożliwiających przekształcenie 
pomysłów w nowe osiągnięcia 
technologiczne i innowacje społeczne, 
które poprawiają jakość życia i przynoszą 
korzyści obywatelom Unii;
d) zapewnia środowisko 
gwarantujące, że opracowane zostaną 
ramy certyfikacji kompetencji i studiów 
artystycznych, kulturalnych i 
kreatywnych, i gwarantujące jednocześnie 
uznawanie tytułów i innych umiejętności 
pomiędzy państwami członkowskimi, co 
ułatwi mobilność, widoczność i dostęp do 
możliwości bez dyskryminacji obywateli 
Unii korzystających z prawa do 
swobodnego przemieszczania się;
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e) wspiera proces tworzenia 
i rozwijania nowych projektów w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym poprzez 
mobilizowanie inwestycji, zapewnienie 
niezbędnych zasobów, a 
także długoterminowe zaangażowanie 
sektora przedsiębiorstw w sposób 
komplementarny z innymi narzędziami;
f) tworzy synergię z istniejącymi 
WWiI oraz innymi partnerstwami, 
programami i inicjatywami europejskimi 
w celu pobudzania innowacji w innych 
sektorach gospodarki niż sektor kultury 
i sektor kreatywny; oraz
g) wzmacnia pozycję Unii jako 
globalnego podmiotu w sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym dzięki 
wykorzystaniu kreatywności 
i różnorodności kulturowej obywateli Unii 
oraz dzięki wspieraniu widoczności i 
promocji kultury europejskiej i 
europejskich innowacji na świecie.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT, na podstawie wskaźników – 
określonych między innymi w unijnym 
programie ramowym wspierającym 
badania naukowe i innowacje oraz w SPI – 
i w ścisłej współpracy z Komisją, 
organizuje stałe monitorowanie i okresowe 
oceny zewnętrzne wyników, rezultatów i 
wpływu każdej WWiI. Wyniki tego 
monitorowania i oceny przedkładane są 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i 
podawane do publicznej wiadomości.

EIT, na podstawie wskaźników – 
określonych między innymi w unijnym 
programie ramowym wspierającym 
badania naukowe i innowacje oraz w SPI – 
i w ścisłej współpracy z Komisją, 
organizuje stałe monitorowanie i okresowe 
oceny zewnętrzne wyników, efektywności, 
rezultatów i wpływu każdej WWiI. Wyniki 
tego monitorowania i oceny przedkładane 
są Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i 
podawane do publicznej wiadomości.
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIT i WWiI zapewniają wysoki 
poziom przejrzystości prowadzonej przez 
siebie działalności. W szczególności EIT i 
WWiI utworzą dostępny i bezpłatny serwis 
internetowy, dostarczający informacji na 
temat ich działalności .

1. EIT i WWiI zapewniają wysoki 
poziom przejrzystości prowadzonej przez 
siebie działalności. W szczególności EIT 
i WWiI utworzą łatwo dostępny 
i bezpłatny serwis internetowy, 
dostarczający wyczerpujących 
i aktualnych informacji na temat ich 
działalności.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiednie wskaźniki dotyczące 
monitorowania działalności WWiI i EIT na 
podstawie podejścia nastawionego 
na skutki;

c) odpowiednie wskaźniki dotyczące 
monitorowania oraz oceny działalności 
WWiI i EIT na podstawie podejścia 
nastawionego na skutki;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. EIT zapewnia stałe 
monitorowanie i okresową niezależną 
ocenę swojej działalności, w tym działań 
prowadzonych przez WWiI zgodnie ze 
swoimi przepisami finansowymi, aby 
zapewnić najwyższą jakość wyników, 
najwyższy poziom naukowy oraz jak 
najefektywniejsze wykorzystanie zasobów. 
Wyniki ocen są podawane do publicznej 
wiadomości.

1. EIT zapewnia stałe monitorowanie 
i niezależną ocenę swojej działalności, w 
tym działań prowadzonych przez WWiI 
zgodnie ze swoimi przepisami 
finansowymi, aby zapewnić najwyższą 
jakość wyników, najwyższy poziom 
naukowy oraz jak najefektywniejsze 
wykorzystanie zasobów. Wyniki ocen są 
podawane do publicznej wiadomości, m.in. 
w drodze publikacji na stronie 
internetowej, o której mowa w art. 16 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zapewnia 
przeprowadzenie ocen EIT z pomocą 
niezależnych ekspertów wybranych w toku 
przejrzystego procesu zgodnie z jej 
przepisami finansowymi . Oceny te 
określają, w jaki sposób EIT wypełnia 
swoją misję, obejmują pełen zakres 
działalności EIT i WWiI, a ich 
przedmiotem jest europejska wartość 
dodana wnoszona przez EIT, 
oddziaływanie, efektywność, trwałość, 
wydajność i adekwatność podejmowanych 
działań oraz ich spójność lub wzajemne 
uzupełnianie z odpowiednimi 
krajowymi i unijnymi strategiami 
politycznymi, w tym synergia z innymi 
częściami unijnego programu ramowego 
wspierającego badania naukowe i 
innowacje. Uwzględniają one także opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 

2. Komisja zapewnia 
przeprowadzenie ocen EIT z pomocą 
niezależnych ekspertów o odpowiednich 
kwalifikacjach, wybranych na podstawie 
kryteriów merytorycznych w toku 
przejrzystego procesu zgodnie z jej 
przepisami finansowymi. Oceny te 
określają, w jaki sposób EIT wypełnia 
swoją misję, obejmują pełen zakres 
działalności EIT i WWiI, a ich 
przedmiotem jest europejska wartość 
dodana wnoszona przez EIT, 
oddziaływanie, efektywność, trwałość, 
wydajność i adekwatność podejmowanych 
działań oraz ich spójność lub wzajemne 
uzupełnianie z odpowiednimi krajowymi 
i unijnymi strategiami politycznymi, w tym 
synergia z innymi częściami unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje. 
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szczeblu europejskim, jak i krajowym, a 
wyniki tych ocen są brane pod uwagę przy 
ocenach programów Komisji 
przewidzianych w unijnym programie 
ramowym wspierającym badania naukowe 
i innowacje.

Uwzględniają one także opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
szczeblu europejskim, jak i krajowym, 
a wyniki tych ocen są brane pod uwagę 
przy ocenach programów Komisji 
przewidzianych w unijnym programie 
ramowym wspierającym badania naukowe 
i innowacje.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przeprowadzić 
uzupełniające oceny obejmujące 
zagadnienia lub tematy o znaczeniu 
strategicznym, z pomocą niezależnych 
ekspertów wybranych w toku przejrzystego 
procesu, w celu zbadania postępów 
poczynionych przez EIT w realizacji 
wyznaczonych celów, identyfikacji 
czynników przyczyniających się do 
realizacji działań oraz określenia 
najlepszych praktyk. Przeprowadzając 
dalsze takie oceny, Komisja w pełni 
uwzględnia skutki administracyjne dla EIT 
i WWiI.

3. Komisja może przeprowadzić 
uzupełniające oceny obejmujące 
zagadnienia lub tematy o znaczeniu 
strategicznym, z pomocą niezależnych 
ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach, 
wybranych na podstawie kryteriów 
merytorycznych w toku przejrzystego 
procesu, w celu zbadania postępów 
poczynionych przez EIT w realizacji 
wyznaczonych celów, identyfikacji 
czynników przyczyniających się do 
realizacji działań oraz określenia 
najlepszych praktyk. Przeprowadzając 
dalsze takie oceny, Komisja w pełni 
uwzględnia skutki administracyjne dla EIT 
i WWiI.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna do zapewnienia wewnętrznej logiki i spójności tekstu.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wkład Unii na okres od dnia 1 stycznia 
2021 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. 
wnoszony jest w drodze wkładu 
finansowego w wysokości 4 % całkowitego 
budżetu programu „Horyzont Europa”.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Unia może wnosić swój wkład w drodze 
wkładu finansowego w ramach unijnego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje oraz innych 
programów unijnych, bez uszczerbku dla 
kwot ustalonych w odnośnych WRF.

EIT może otrzymywać dodatkowe środki 
finansowe z innych programów unijnych.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) podejmuje właściwe środki, do 
których należy zmniejszenie, zmiana lub 
wycofanie wkładu finansowego EIT na 
rzecz WWiI lub rozwiązanie zawartych z 
nimi ramowych umów o partnerstwie;

j) podejmuje właściwe środki, do 
których należy – po przedstawieniu 
wystarczającego uzasadnienia –
zmniejszenie, zmiana lub wycofanie 
wkładu finansowego EIT na rzecz WWiI 
lub rozwiązanie zawartych z nimi 
ramowych umów o partnerstwie;
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Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 6 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Personel EIT składa się z 
pracowników zatrudnionych bezpośrednio 
przez EIT. W odniesieniu do personelu EIT 
zastosowanie mają regulamin pracowniczy, 
warunki zatrudnienia innych pracowników 
oraz przepisy przyjęte w drodze 
porozumienia między instytucjami Unii w 
celu nadania im skuteczności.

1. Personel EIT składa się z 
pracowników zatrudnionych bezpośrednio 
przez EIT. W odniesieniu do personelu EIT 
zastosowanie mają regulamin pracowniczy, 
warunki zatrudnienia innych pracowników 
oraz przepisy przyjęte w drodze 
porozumienia między instytucjami Unii w 
celu nadania im skuteczności. Przepis ten, 
jako środek przejściowy, ma zastosowanie 
do pracowników EIT, których umowy 
wygasają w 2020 r.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK IA
SYNERGIA Z INNYMI PROGRAMAMI 
UNIJNYMI
Dzięki szerokiemu spektrum 
podejmowanych przez siebie działań oraz 
swojej szczególnej roli EIT tworzy 
synergie i zapewnia komplementarność 
z innymi programami lub instrumentami 
Unii, m.in. poprzez wzmacnianie wsparcia 
na rzecz WWiI w zakresie podejmowanych 
przez nie działań w obszarze planowania 
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i wdrażania.
1. Synergia z programem „Horyzont 
Europa”: EIT tworzy silną synergię 
z całym programem „Horyzont Europa”. 
W szczególności synergie z EIC będą 
miały kluczowe znaczenie, jeśli chodzi 
o oddziaływanie filaru „Otwarte 
innowacje” oraz wsparcie na rzecz 
ekosystemów. Działając za pośrednictwem 
WWiI w filarze [Globalne wyzwania 
i konkurencyjność przemysłowa Europy], 
EIT może współpracować z partnerstwami 
europejskimi, wnosić wkład w realizację 
misji, wspierać środki po stronie popytu 
i świadczyć usługi eksploatacyjne w celu 
pobudzenia transferu technologii 
i przyspieszenia komercjalizacji wyników 
osiąganych przez klastry tematyczne lub 
inne partnerstwa europejskie. EIT 
intensyfikuje wysiłki w celu wykorzystania 
synergii i komplementarności między 
istniejącymi WWiI oraz różnymi 
podmiotami i inicjatywami na szczeblu 
unijnym i globalnym, a także rozszerzenia 
swojej sieci organizacji współpracujących, 
zarówno na poziomie strategicznym, jak 
i operacyjnym, unikając przy tym 
powielania działań, poprzez:
– ścisłą współpracę z EIC i InvestEU 
w zakresie optymalizacji wsparcia (tj. 
finansowania i usług) oferowanego na 
rzecz innowacyjnych przedsięwzięć na 
etapach rozruchu i ekspansji, 
w szczególności za pośrednictwem WWiI,
– planowanie i realizację 
działalności EIT w celu maksymalnego 
wykorzystania synergii 
i komplementarności z innymi częściami 
programu „Horyzont Europa”,
– współpracę z państwami 
członkowskimi zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i regionalnym, 
ustanowienie zorganizowanego dialogu 
i koordynację wysiłków, aby umożliwić 
synergię z inicjatywami krajowymi 
i regionalnymi, w tym strategiami 
inteligentnej specjalizacji, 
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z uwzględnieniem możliwości utworzenia 
„europejskich ekosystemów innowacji”, 
w celu określenia, wymiany 
i upowszechniania najlepszych praktyk 
i nabytych doświadczeń,
– wymianę i upowszechnianie 
innowacyjnych praktyk i nabytych 
doświadczeń w całej Unii i poza nią, tak 
aby wnieść wkład w politykę 
innowacyjności w Unii w sposób 
skoordynowany z innymi częściami 
programu „Horyzont Europa”,
– wnoszenie wkładu w dyskusje na 
temat polityki innowacyjności 
i przyczynianie się do opracowywania 
i realizacji priorytetów politycznych Unii 
poprzez stałą współpracę ze wszystkimi 
odpowiednimi służbami Komisji 
Europejskiej, innymi programami Unii 
i ich zainteresowanymi stronami oraz 
badanie dalszych możliwości w ramach 
inicjatyw wdrażających politykę,
– wykorzystanie synergii z innymi 
programami Unii, w tym z programami 
wspierającymi rozwój kapitału ludzkiego i 
innowacje (takimi jak europejska 
współpraca naukowo-techniczna (COST), 
Europejski Fundusz Społeczny Plus 
(EFS+), Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), program 
Erasmus+, program „Kreatywna 
Europa”, COSME Plus/Program na rzecz 
jednolitego rynku, Program InvestEU);
–  budowanie strategicznych sojuszy 
z kluczowymi podmiotami w dziedzinie 
innowacji na poziomie unijnym 
i międzynarodowym oraz wspieranie 
WWiI w rozwijaniu współpracy 
i powiązań z kluczowymi partnerami 
trójkąta wiedzy z państw trzecich, aby 
otwierać nowe rynki lub możliwości dla 
rozwiązań wspieranych przez WWiI oraz 
przyciągać finansowanie i talenty spoza 
Unii; udział państw trzecich propaguje się 
z uwzględnieniem zasad wzajemności 
i wzajemnych korzyści.
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Ponadto WWiI ds. sektora kultury 
i sektora kreatywnego tworzy silne 
synergie z odpowiednimi inicjatywami 
politycznymi w ramach programu 
„Horyzont Europa”, a w szczególności 
w filarze II z klastrem [Integracyjne 
i bezpieczne społeczeństwo] i jego 
obszarami interwencji w dziedzinie 
dziedzictwa kulturowego i demokracji. 
WWiI ds. sektora kultury i sektora 
kreatywnego dąży również do skutecznego 
uzupełnienia innych części programu 
„Horyzont Europa” i interwencji 
istniejącego EIT „Digital”.
2. Synergia z programem Erasmus+: 
Erasmus+ i EIT tworzą synergie między 
swoimi wspólnotami. Współpraca jest 
ukierunkowana na zapewnienie osobom 
uczącym się objętym programem 
Erasmus+ i uczęszczającym do placówek 
edukacyjno-szkoleniowych będących 
partnerami WWiI dostępu do szkół letnich 
prowadzonych przez WWiI lub do innych 
stosownych inicjatyw szkoleniowych 
WWiI (na przykład w zakresie 
przedsiębiorczości i zarządzania 
innowacjami), a także na nawiązanie 
kontaktów z siecią absolwentów WWiI. 
W miarę możliwości tworzy się synergie 
z inicjatywą dotyczącą europejskich szkół 
wyższych, aby przyczynić się do włączenia 
działalności EIT w obszarze kształcenia 
i szkolenia w główny nurt działań i 
zapewnić możliwość wywarcia wpływu 
o charakterze systemowym.
3.Synergia z programem „Cyfrowa 
Europa”: centra kolokacji WWiI 
współpracują z europejskimi ośrodkami 
innowacji cyfrowej w celu wspierania 
transformacji cyfrowej przemysłu 
i organizacji sektora publicznego. WWiI 
ds. sektora kultury i sektora kreatywnego 
mogłaby również zapewnić cenny wkład 
horyzontalny w różne działania 
prowadzone w klastrze [Branża cyfrowa 
i przemysł], w szczególności jeżeli chodzi 
o technologie produkcyjne, w przypadku 
których potrzeba opracowania nowych 
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produktów w dużym stopniu zależy od 
sektora kultury i sektora kreatywnego.
4. Synergia z funduszami polityki 
spójności (w szczególności EFRR 
i funduszami ESI+): WWiI EIT – za 
pośrednictwem swoich centrów kolokacji 
– propagują współpracę na szczeblu 
regionalnym i międzyregionalnym między 
podmiotami trójkąta wiedzy (podmioty 
z sektora edukacji, badań naukowych 
i przedsiębiorstw) a instytucjami 
zarządzającymi, działając przy 
zachowaniu synergii z pracami Komisji 
Europejskiej w dziedzinie współpracy 
międzyregionalnej oraz z inwestycjami 
przyczyniającymi się do realizacji 
powiązanych priorytetów w obszarze 
inteligentnej specjalizacji.
5. Synergia z InvestEU: WWiI EIT 
dążą do nawiązania współpracy 
z Centrum Doradztwa InvestEU, aby 
zapewnić przedsięwzięciom wspieranym 
przez WWiI wsparcie techniczne i pomoc 
techniczną przy przygotowywaniu, 
opracowywaniu i wdrażaniu projektów. W 
związku z ograniczonym dostępem sektora 
kultury i sektora kreatywnego do 
finansowania dąży się do synergii 
z systemem poręczeń na rzecz sektora 
kultury i sektora kreatywnego, 
mechanizmem finansowym, który ma 
pomóc w rozszerzeniu zakresu projektów 
kulturalnych i kreatywnych poprzez 
zapewnienie ubezpieczenia pośrednikom 
finansowym.
6. Synergia z programem 
„Kreatywna Europa”: program 
„Kreatywna Europa” ma szczególne 
znaczenie dla działalności WWiI 
ds. sektora kultury i sektora kreatywnego, 
ponieważ jego komponenty i specjalne 
zaproszenia do składania wniosków 
odzwierciedlają niektóre wyzwania stojące 
przed sektorem. Dlatego też należy 
rozwijać silną synergię 
i komplementarność między WWiI 
ds. sektora kultury i sektora kreatywnego 
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a programem „Kreatywna Europa”.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.
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