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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca wzywa do zdefiniowania wysokiego standardu innowacji w przepisach 
regulujących EIT w nowym strategicznym planie innowacji EIT na lata 2021–2027.

Choć kluczowe znaczenie ma kształcenie w zakresie przedsiębiorczości i biznesu, EIT jest 
również instytutem technologicznym. Innowacje naukowe i techniczne stanowią również 
podstawę najlepszych, trwałych innowacji. Edukacja techniczna powinna zatem również 
stanowić główny przedmiot zainteresowania wszystkich WWiI i instytucji szkolnictwa 
wyższego zaangażowanych w prace instytutu.

1. Strategiczny plan innowacji określa strategię, cele i priorytety EIT na lata 2021–2027 oraz 
określa jego kluczowe działania, docelowe wyniki i zasoby potrzebne na ten okres. 

2. Zapewnia on dostosowanie EIT do programu „Horyzont Europa”.

3. Zapewnia współpracę i komplementarność z innymi odpowiednimi programami, 
priorytetami i zobowiązaniami Unii.

4. Wprowadza również Regionalny System Innowacji (RSI), który przyczynia się do 
zwiększenia równowagi geograficznej.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i pozytywnie postrzega rolę EIT 
w promowaniu konkurencyjności UE polegającą na wsparciu ekosystemu innowacji w 
zakresie, w jakim instytut z powodzeniem przyczynił się do rozwoju „trójkąta wiedzy”. 

EIT reprezentuje jeden z głównych motorów celowych innowacji, zdolnych do sprostania 
wyzwaniom społecznym w takich obszarach jak: zrównoważone innowacje; umiejętności w 
zakresie innowacji i przedsiębiorczości w kontekście uczenia się przez całe życie; wysokie 
standardy kształcenia wyższego w dziedzinach technicznych i w zakresie przedsiębiorczości; 
nowe prorynkowe rozwiązania w celu sprostania globalnym wyzwaniom; synergie i wartość 
dodana w całym programie „Horyzont Europa”.

Sprawozdawca odnotowuje pewne istotne sukcesy, przede wszystkim: 

- WWiI InnoEnergy – magazynowanie energii – superkondensatory grafenowe dla sektora 
motoryzacyjnego oraz przemysłu lotniczego i kosmicznego, których czas ładowania 
wynosi mniej niż 2 sekundy, a żywotność – ponad milion cykli,

- WWiI ClimateChange – zużycie energii – urządzenie do automatycznej kontroli 
temperatury i jakości powietrza – obecnie główny konkurent Google Nest w Europie,

- WWiI Health – urządzenia mobilne umożliwiające przewidywanie problemów 
zdrowotnych, takich jak choroba Alzheimera czy migotanie przedsionków.

Sprawozdawca docenia osiągnięcia istniejących WWiI i wzywa EIT, aby kontynuował 
działania na rzecz pobudzenia ich rozwoju i zapewnienia im możliwości wywierania 
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większego wpływu oraz aby wspierał je w procesie dążenia do stabilności finansowania po 
zakończeniu obowiązywania ramowych umów o partnerstwie.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję utworzenia w 2021 r. nowej WWiI w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym, aby uwolnić potencjał kreatywności opartej na 
kulturze, w szczególności rozwoju cyfrowego i technologicznego, oraz przyczynić się do 
wzmocnienia konkurencyjności Europy i inteligentnego wzrostu w Europie.

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 decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
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 
zdolności unijnych instytucji szkolnictwa 
wyższego w całej Unii i wspomaganie ich 
transformacji pod kątem 
przedsiębiorczości; oraz
c) wprowadzanie na rynek nowych 
rozwiązań w zakresie globalnych wyzwań 
społecznych;
EIT rozwija synergię z innymi 
programami Unii i wnosi wartość dodaną 
w ramach programu „Horyzont Europa”. 
Proces wdrażania jest realizowany przy 
wsparciu WWiI i działań 
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koordynowanych przez EIT.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1b
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.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1c
Stworzenie nowej WWiI w sektorze 

kultury i sektorze kreatywnym
1. W latach 2021–2027 należy 
stworzyć nową WWiI w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym, aby uwolnić 
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 
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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, a jednocześnie także 
uznawanie tytułów i innych umiejętności 
pomiędzy państwami członkowskimi, co 
ułatwi mobilność, widoczność i dostęp do 
możliwości bez dyskryminacji dla 
obywateli Unii korzystających z prawa do 
swobodnego przemieszczania się;
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 
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i sektorze kreatywnym dzięki 
wykorzystaniu kreatywności 
i różnorodności kulturowej obywateli Unii 
oraz dzięki wspieraniu widoczności i 
promocji kultury europejskiej i 
europejskich innowacji na świecie.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT utworzono w 2008 r., aby przyczyniał 
się do trwałego wzrostu gospodarczego 
w Europie i zwiększenia konkurencyjności 
poprzez wzmacnianie zdolności 
innowacyjnych państw członkowskich 
i Unii Europejskiej. EIT jest prekursorem 
łączenia kształcenia, działalności 
gospodarczej i badań naukowych (trójkąt 
wiedzy), przy jednoczesnym silnym 
nacisku na talenty w dziedzinie 
przedsiębiorczości i umiejętności 
w zakresie innowacji. Przeprowadzona 
w 2018 r. ocena śródokresowa EIT 
potwierdziła, że nadrzędne uzasadnienie 
istnienia EIT pozostaje ważne oraz że 
model integracji trójkąta wiedzy oparty na 
innowacjach nadal jest aktualny.

EIT utworzono w 2008 r., aby przyczyniał 
się do trwałego wzrostu gospodarczego 
w Europie i zwiększenia konkurencyjności 
poprzez wzmacnianie zdolności 
innowacyjnych państw członkowskich 
i Unii Europejskiej. EIT jest prekursorem 
łączenia kształcenia, działalności 
gospodarczej i badań naukowych (trójkąt 
wiedzy), przy jednoczesnym silnym 
nacisku na talenty w dziedzinie 
przedsiębiorczości i umiejętności 
w zakresie innowacji. Przeprowadzona 
w 2018 r. ocena śródokresowa EIT 
potwierdziła, że nadrzędne uzasadnienie 
istnienia EIT pozostaje ważne oraz że 
model integracji trójkąta wiedzy oparty na 
innowacjach nadal jest aktualny. Wartość 
dodana EIT kryje się w jego wyjątkowym 
modelu innowacyjności, który powinien 
być zachowany i promowany przez 
niniejszy strategiczny plan innowacji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dziesięć lat po ustanowieniu EIT tempo 
innowacji gwałtownie wzrosło. Innowacje 
zmieniają sektory gospodarki, zakłócają 
funkcjonowanie istniejących 

Dziesięć lat po ustanowieniu EIT tempo 
innowacji gwałtownie wzrosło. Innowacje 
zmieniają sektory gospodarki, zakłócają 
funkcjonowanie istniejących 
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przedsiębiorstw i stwarzają 
bezprecedensowe możliwości. Wraz ze 
zmieniającym się światowym porządkiem 
gospodarczym i rosnącą konkurencją 
międzynarodową rośnie zależność UE od 
talentów i jej innowacyjne zdolności. 
Wspólne projektowanie, współpraca 
i współtworzenie w różnych dyscyplinach 
oraz pomiędzy dziedzinami takimi jak 
kształcenie, działalność gospodarcza 
i badania naukowe nigdy nie były tak 
ważne jak dzisiaj, jeśli chodzi 
o przyczynianie się do stawienia czoła 
globalnym wyzwaniom związanym ze 
zmianą klimatu i niezrównoważonym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych, 
transformacją cyfrową, zmianami 
demograficznymi lub przyszłością opieki 
zdrowotnej i żywności.

przedsiębiorstw i stwarzają 
bezprecedensowe możliwości. Wraz ze 
zmieniającym się światowym porządkiem 
gospodarczym i rosnącą konkurencją 
międzynarodową rośnie zależność UE od 
talentów i jej innowacyjne zdolności. 
Wspólne projektowanie, współpraca 
i współtworzenie w różnych dyscyplinach 
oraz pomiędzy dziedzinami takimi jak 
kształcenie, badania naukowe, działalność 
gospodarcza, organizacje publiczne i 
organizacje trzeciego sektora oraz 
społeczeństwo obywatelskie nigdy nie były 
tak ważne jak dzisiaj, jeśli chodzi 
o przyczynianie się do stawienia czoła 
globalnym wyzwaniom związanym ze 
zmianą klimatu i niezrównoważonym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych, 
transformacją cyfrową, zmianami 
kulturowymi i demograficznymi lub 
przyszłością opieki zdrowotnej i żywności.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wraz z [wnioskiem w sprawie programu 
„Horyzont Europa”] dotyczącym nowego 
programu ramowego wspierającego 
badania naukowe i innowacje na lata 
2021–2027 Komisja Europejska podjęła 
zdecydowane zobowiązanie do dalszego 
zwiększania potencjału innowacyjnego 
Europy, aby móc reagować na wyzwania 
przyszłości. Dzięki pozycji EIT w [filarze 
„Innowacyjna Europa”] w ramach 
[wniosku w sprawie programu „Horyzont 
Europa”] jeszcze większego znaczenia 
nabiera jego szczególna rola we wspieraniu 
innowacji poprzez łączenie 
przedsiębiorstw, kształcenia, badań 
naukowych, organów publicznych 
i społeczeństwa obywatelskiego. [Wniosek 
w sprawie programu „Horyzont Europa”] 
odzwierciedla rosnące ambicje UE 

Wraz z programem „Horyzont Europa” 
Komisja Europejska podjęła zdecydowane 
zobowiązanie do dalszego zwiększania 
potencjału innowacyjnego Europy, aby 
móc reagować na wyzwania przyszłości. 
Dzięki pozycji EIT w [filarze 
„Innowacyjna Europa”] w ramach 
programu „Horyzont Europa” jeszcze 
większego znaczenia nabiera jego 
szczególna rola we wspieraniu innowacji 
poprzez łączenie przedsiębiorstw, 
kształcenia, badań naukowych, organów 
publicznych i społeczeństwa 
obywatelskiego. Program „Horyzont 
Europa” odzwierciedla rosnące ambicje 
naukowe i techniczne UE. EIT powinien 
zapewnić niezbędną doskonałość w 
zakresie przedsiębiorczości edukacyjnej i 
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w zakresie innowacji i konieczność ich 
realizacji.

innowacji technicznych.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda WWiI jest zorganizowana wokół 5–
10 centrów kolokacji22, które mają pełnić 
rolę ośrodków geograficznych służących 
praktycznej integracji trójkąta wiedzy. 
WWiI są zorganizowane zgodnie z ich 
odnośnym krajowym i regionalnym 
kontekstem innowacji i opierają się na 
ogólnoeuropejskiej sieci istniejących 
laboratoriów, biur lub kampusów 
głównych partnerów WWiI.

Każda WWiI jest zorganizowana wokół 
centrów kolokacji22, które mają pełnić rolę 
ośrodków geograficznych służących 
praktycznej integracji trójkąta wiedzy. 
WWiI są zorganizowane zgodnie z ich 
odnośnym krajowym i regionalnym 
kontekstem innowacji i opierają się na 
ogólnoeuropejskiej sieci istniejących 
laboratoriów, biur lub kampusów 
głównych partnerów WWiI.

__________________ __________________
22 „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.

22 „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.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— działania edukacyjne i szkoleniowe 
z silnymi komponentami z zakresu 
przedsiębiorczości mające na celu 
wyszkolenie kolejnych pokoleń talentów, 
w tym opracowanie i wdrożenie 
programów, którym przyznano znak EIT23, 
w szczególności na poziomie magisterskim 
i doktoranckim;

— działania edukacyjne i szkoleniowe 
z silnymi komponentami z zakresu 
przedsiębiorczości mające na celu 
wyszkolenie kolejnych pokoleń talentów, 
w tym opracowanie i wdrożenie 
programów, którym przyznano znak EIT23, 
w szczególności na poziomie magisterskim 
i doktoranckim, we wszystkich 
dyscyplinach STEAM (nauki 
przyrodnicze, technologia, inżynieria, 
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sztuka i matematyka);
__________________ __________________
23 Znak EIT jest znakiem jakości 
przyznawanym przez EIT programom 
edukacyjnym WWiI, które spełniają 
określone kryteria jakości związane m.in. 
z kształceniem w dziedzinie 
przedsiębiorczości i innowacyjnymi 
programami nauczania opartymi na 
zasadzie „uczenia się przez działanie”.

23 Znak EIT jest znakiem jakości 
przyznawanym przez EIT programom 
edukacyjnym WWiI, które spełniają 
określone kryteria jakości związane m.in. 
z kształceniem w dziedzinie 
przedsiębiorczości i innowacyjnymi 
programami nauczania opartymi na 
zasadzie „uczenia się przez działanie”.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – akapit 3 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— działania wspierające innowacje 
mające na celu opracowanie 
innowacyjnych produktów, procesów 
i usług, które odpowiadają na konkretne 
możliwości rynkowe;

— innowacje i działalność 
przedsiębiorcza pomagające w 
opracowaniu innowacyjnych produktów, 
procesów i usług, które odpowiadają na 
konkretne możliwości rynkowe i stanowią 
społeczną wartość dodaną;

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.2 – akapit 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podejście EIT przyczynia się zarówno do 
powstawania innowacji stopniowych, jak 
i radykalnych, które mają skutecznie 
zaradzić niedoskonałościom rynku i pomóc 
w przekształceniu sektorów gospodarki. 
Umożliwia ono tworzenie 
długoterminowych strategii biznesowych 
mających na celu sprostanie globalnym 
wyzwaniom oraz pomaga tworzyć warunki 
ramowe, które są niezbędne do rozwoju 
sprawnie funkcjonującego ekosystemu 
innowacji i rozwoju innowacji.

Podejście EIT przyczynia się zarówno do 
innowacji stopniowych, jak i radykalnych, 
aby skutecznie zaradzić niedoskonałościom 
rynku i pomóc w przekształceniu sektorów 
gospodarki. Umożliwia ono tworzenie 
długoterminowych strategii biznesowych 
mających na celu sprostanie globalnym 
wyzwaniom oraz pomaga tworzyć warunki 
ramowe, które są niezbędne do rozwoju 
sprawnie funkcjonującego ekosystemu 
innowacji i rozwoju innowacji.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pierwsze, dzisiejsze gospodarki są 
w coraz większym stopniu stymulowane 
umiejętnościami i zdolnościami osób 
i organizacji do przekształcania pomysłów 
w produkty i usługi. Umiejętności 
w zakresie innowacji i kultura 
przedsiębiorczości mają obecnie ogromne 
znaczenie, w szczególności w dziedzinie 
technologii i nauki, ale w coraz większym 
stopniu również w innych dyscyplinach. 
Istnieje silna potrzeba dalszego 
zwiększania zdolności innowacyjnych 
instytucji szkolnictwa wyższego 
w Europie. EIT ma wyjątkową możliwość 
osiągnięcia tego celu w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

Po pierwsze, dzisiejsze społeczeństwa i 
gospodarki są w coraz większym stopniu 
stymulowane umiejętnościami 
i zdolnościami osób i organizacji do 
przekształcania pomysłów w produkty, 
usługi i procesy. Umiejętności w zakresie 
innowacji i kultura przedsiębiorczości mają 
obecnie ogromne znaczenie, 
w szczególności w dziedzinie technologii 
i nauki, ale w coraz większym stopniu 
również w innych dyscyplinach, takich jak 
sztuka i nauki humanistyczne. Istnieje 
silna potrzeba dalszego zwiększania 
zdolności innowacyjnych instytucji 
szkolnictwa wyższego w Europie. EIT ma 
wyjątkową możliwość osiągnięcia tego 
celu w ramach programu „Horyzont 
Europa”.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po drugie, kluczowym czynnikiem 
sprzyjającym innowacjom jest bliskość 
fizyczna. Inicjatywy mające na celu rozwój 
sieci innowacji i świadczenie usług 
wspierających tworzenie wiedzy, dzielenie 
się wiedzą i transfer wiedzy odgrywają 
kluczową rolę we wspieraniu interakcji 
między przedsiębiorstwami, środowiskiem 
akademickim, instytucjami badawczymi, 
rządami i osobami fizycznymi. Mimo tego 
wyniki w zakresie badań naukowych 
i innowacji w całej UE, odzwierciedlone 
w corocznym Europejskim Rankingu 
Innowacyjności, znacznie się różnią. Jest 
niezwykle ważne, aby innowacje miały 

Po drugie, kluczowym czynnikiem 
sprzyjającym innowacjom i 
zrównoważonemu rozwojowi jest 
niewielka odległość. Inicjatywy mające na 
celu rozwój sieci innowacji i świadczenie 
usług wspierających tworzenie wiedzy, 
dzielenie się wiedzą i transfer wiedzy 
odgrywają kluczową rolę we wspieraniu 
interakcji między przedsiębiorstwami, 
środowiskiem akademickim, instytucjami 
badawczymi, rządami i osobami 
fizycznymi we wszystkich dziedzinach. 
Mimo tego wyniki w zakresie badań 
naukowych i innowacji w całej UE, 
odzwierciedlone w corocznym 
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charakter sprzyjający włączeniu 
społecznemu oraz aby były zakorzenione 
na terytoriach lokalnych. Działania EIT, 
dzięki podejściu „ukierunkowanemu na 
konkretne miejsce”, są dobrą okazją do 
wzmacniania lokalnych ekosystemów 
innowacji.

Europejskim Rankingu Innowacyjności, 
znacznie się różnią. Jest niezwykle ważne, 
aby innowacje miały charakter sprzyjający 
włączeniu społecznemu oraz aby były 
zakorzenione na terytoriach lokalnych i 
regionalnych. Działania EIT, dzięki 
podejściu „ukierunkowanemu na konkretne 
miejsce”, są dobrą okazją do wzmacniania 
lokalnych i regionalnych ekosystemów 
innowacji oraz zapewniania nowych 
modeli na rzecz gospodarki 
zrównoważonej.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT jako integralna część programu 
„Horyzont Europa” przyczyni się do 
realizacji jego nadrzędnych celów 
i priorytetów. WWiI będą częścią 
zinstytucjonalizowanych partnerstw 
europejskich, co oznacza, że będą one 
przestrzegać zbioru zasad i kryteriów 
dotyczących cyklu życia, aby zapewnić 
bardziej spójne, otwarte i ukierunkowane 
na skutki podejście. Ogólne cele EIT 
odzwierciedlają zatem całościową rolę EIT 
w programie „Horyzont Europa” oraz jego 
miejsce w [filarze „Innowacyjna Europa”].

Doskonałość jest głównym czynnikiem 
napędzającym EIT. Celem jest 
zwiększenie poziomu ambicji istniejących 
WWiI oraz zachęcenie do absolutnie 
najwyższej jakości badań naukowych i 
innowacji we wspólnotach innowacji. 
Zwiększenie zasięgu geograficznego oraz 
wsparcie działań na rzecz wyeliminowania 
luk w dziedzinie innowacyjności w 
państwach członkowskich i 
stowarzyszonych stanowią ważny element 
programu strategicznego EIT na lata 
2021–2027, podobnie jak rozszerzanie 
możliwości w dziedzinie wysokiej jakości 
szkolnictwa wyższego na kraje będące 
umiarkowanymi i skromnymi 
innowatorami wymienione w 
Regionalnym Systemie Innowacji 
(„RSI”). EIT jako integralna część 
programu „Horyzont Europa” przyczyni 
się do wzmocnienia zdolności 
innowacyjnych Unii oraz do realizacji jego 
nadrzędnych celów i priorytetów. WWiI 
staną się częścią zinstytucjonalizowanych 
partnerstw europejskich, co oznacza, że 
będą one przestrzegać zbioru zasad 
i kryteriów dotyczących cyklu życia, 
określonych w programie „Horyzont 
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Europa”, aby zapewnić bardziej spójne, 
przejrzyste otwarte i ukierunkowane na 
skutki podejście. Ogólne cele EIT 
odzwierciedlają całościową rolę EIT 
w programie „Horyzont Europa” oraz jego 
miejsce w [filarze „Innowacyjna Europa”].

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadrzędne obszary interwencji EIT 
określono we [wniosku w sprawie 
programu „Horyzont Europa”]. EIT nadal 
będzie wspierać wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI), aby wzmocnić 
ekosystemy innowacji, które pomagają 
sprostać globalnym wyzwaniom. Dokona 
tego poprzez wspieranie integracji 
edukacji, badań naukowych i działalności 
gospodarczej, tworząc w ten sposób 
środowiska sprzyjające innowacjom, 
a także poprzez promowanie i wspieranie 
nowego pokolenia przedsiębiorców 
i stymulowanie tworzenia innowacyjnych 
przedsiębiorstw w ścisłej synergii 
i komplementarności z Europejską Radą 
ds. Innowacji. W tym celu EIT:

Nadrzędne obszary interwencji EIT 
określono w programie „Horyzont 
Europa”. EIT nadal będzie wspierać 
wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI), aby 
zwiększyć jakość unijnych wspólnot 
innowacji, które pomagają sprostać 
globalnym wyzwaniom. Dokona tego 
poprzez wspieranie integracji wyższej 
edukacji technicznej, badań naukowych 
i działalności gospodarczej, tworząc w ten 
sposób środowiska sprzyjające 
innowacjom, a także poprzez promowanie 
i wspieranie nowego pokolenia 
przedsiębiorców i stymulowanie tworzenia 
innowacyjnych przedsiębiorstw w ścisłej 
synergii i komplementarności z Europejską 
Radą ds. Innowacji. W tym celu EIT:

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1) będzie wspierać wysoki poziom 
kształcenia naukowego i technicznego, 
zrównoważonego pod względem płci we 
wszystkich państwach członkowskich;



PE644.924v02-00 14/39 AD\1206355PL.docx

PL

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) będzie działać na rzecz równowagi 
płci w edukacji technicznej i edukacji w 
zakresie przedsiębiorczości we wszystkich 
państwach członkowskich;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wzmocni zrównoważone 
ekosystemy innowacji w całej Europie;

1) wzmocni zrównoważone 
ekosystemy innowacji w całej Unii;

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.1 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) zapewni wsparcie na rzecz 
innowacji i przedsiębiorczości poprzez 
lepszą edukację;

2) zapewni wsparcie na rzecz rozwoju 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
i innowacyjności w kontekście uczenia się 
przez całe życie, między innymi poprzez 
zwiększenie zdolności unijnych instytucji 
szkolnictwa wyższego w całej Unii i 
wsparcie ich transformacji pod kątem 
przedsiębiorczości, w tym w dziedzinie 
przedsiębiorczości społecznej;

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – podpunkt 2.2 – akapit 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zbadane zostaną również możliwości 
synergii między częścią programu 
„Horyzont Europa” – „dzielenie się 
doskonałością” a działaniami 
zewnętrznymi wspieranymi przez EIT. 
W szczególności państwa docelowe, do 
których skierowana jest część programu 
„Horyzont Europa” – „dzielenie się 
doskonałością”, będą w stanie wykorzystać 
wiedzę ekspercką EIT i wesprzeć rozwój 
działalności na rynku niższego szczebla (tj. 
działalności bliskiej rynkowi) jako grupa 
docelowa działań informacyjnych 
prowadzonych przez EIT.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)  

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Integracja trójkąta wiedzy przez EIT i 
WWiI na poziomie UE, państw 
członkowskich, regionalnym i lokalnym 
pozostanie głównym zadaniem w ramach 
wzmacniania ekosystemów innowacji 
i nadawania im stabilnego charakteru, jak 
również opracowywania nowych 
rozwiązań globalnych wyzwań. EIT będzie 
nadal wspierać portfel WWiI (zob. rys. 2) 
oraz będzie dalej wzmacniać swoją 
odnoszącą sukcesy platformę do ich 
tworzenia, rozwijania i zarządzania nimi. 
WWiI będą nadal działać za 
pośrednictwem centrów kolokacji. Co 
więcej, wciąż będą dążyć do stabilności 
finansowania w celu osiągnięcia 
niezależności finansowej od dotacji EIT 
w perspektywie długoterminowej 
(najpóźniej po 15 latach) dzięki 
wykorzystaniu inwestycji publicznych 
i prywatnych.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)      
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie nadal zwiększać swój wpływ 
regionalny za sprawą większej otwartości 
na potencjalnych partnerów 
i zainteresowane strony oraz lepiej 
sformułowanej strategii regionalnej WWiI, 
w tym powiązań z odpowiednimi 
strategiami inteligentnej specjalizacji.

By poprawić równowagę geograficzną, 
EIT będzie nadal zwiększać swój wpływ 
regionalny za sprawą większej otwartości 
na potencjalnych partnerów 
i zainteresowane strony oraz lepiej 
sformułowanej strategii regionalnej WWiI, 
w tym powiązań z odpowiednimi 
strategiami inteligentnej specjalizacji.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budżet EIT przeznaczony na realizację 
działań EIT w ramach RSI będzie 
stanowić co najmniej 10 % całkowitego 
wsparcia EIT w postaci dofinansowania 
WWiI, co zwiększy liczbę partnerów WWiI 
z regionów docelowych w państwach 
kwalifikujących się do RSI. Wsparcie z 
RSI powinno sprzyjać równowadze płci we 
wszystkich obszarach.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 2 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Regionalny System Innowacji EIT, 
kierowany przez EIT i wdrażany przez 
WWiI, był dotychczas prowadzony na 
zasadzie dobrowolności. Od 2021 r. RSI 
EIT stanie się integralną częścią 
wieloletniej strategii WWiI. EIT będzie 

EIT dopilnowuje, by jego działania w 
ramach RSI służyły przyciągnięciu i 
integracji potencjalnych nowych 
partnerów, którzy zapewnią wartość 
dodaną dla WWiI, rozszerzając tym 
samym zasięg EIT w Europie, oraz by 
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nadal zapewniać WWiI wytyczne oraz 
wspierać WWiI w przygotowywaniu 
wieloletnich strategii RSI EIT i ich 
wdrożeniu. Działania EIT prowadzone 
w ramach RSI będą kontynuowane przy 
lepszym wsparciu na rzecz zdolności 
innowacyjnych państw i regionów, które 
nie osiągają zadowalających wyników 
w zakresie innowacji. Budżet EIT 
przeznaczony na realizację działań EIT 
w ramach RSI będzie stanowić co 
najmniej 10 % całkowitego wsparcia EIT 
w postaci dofinansowania WWiI, co 
zwiększy liczbę partnerów WWiI 
z regionów docelowych. Cele działań 
wspieranych w ramach RSI będą 
następujące:

działania te były w pełni zintegrowane z 
wieloletnimi strategiami WWiI. 
Regionalny System Innowacji EIT, 
kierowany przez EIT i wdrażany przez 
WWiI, był dotychczas prowadzony na 
zasadzie dobrowolności. Od 2021 r. RSI 
EIT stanie się integralną częścią 
wieloletniej strategii WWiI, co poszerzy 
ogólnoeuropejski zasięg EIT. EIT będzie 
nadal zapewniać WWiI wytyczne oraz 
wspierać WWiI w przygotowywaniu i 
wdrażaniu wieloletnich strategii RSI EIT. 
Działania EIT prowadzone w ramach RSI 
będą kontynuowane przy lepszym 
wsparciu na rzecz zdolności 
innowacyjnych państw UE-13 oraz innych 
umiarkowanych i skromnych państw, 
które nie osiągają zadowalających 
wyników w zakresie innowacji. Cele 
działań wspieranych w ramach RSI będą 
następujące:

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 2 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— poprawa zdolności innowacyjnych 
lokalnego ekosystemu za pośrednictwem 
działań na rzecz budowania zdolności 
i bliskie powiązania między lokalnymi 
innowacyjnymi podmiotami (klastrami, 
sieciami, organami regionalnymi, 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
instytucjami badawczymi, instytucjami 
kształcenia i szkolenia zawodowego);

— poprawa zdolności innowacyjnych 
lokalnego ekosystemu za pośrednictwem 
działań na rzecz budowania zdolności 
i bliskie powiązania między lokalnymi 
innowacyjnymi podmiotami (MŚP, 
klastrami, sieciami, organami 
regionalnymi, instytucjami szkolnictwa 
wyższego, instytucjami badawczymi, 
instytucjami kształcenia i szkolenia 
zawodowego);

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 2 – akapit 2 – tiret 1 a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— wspieranie celu przyciągania 
nowych partnerów do WWiI przez 
zakładanie nowych centrów kolokacji, by 
poprawić równowagę geograficzną;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— powiązanie lokalnych ekosystemów 
innowacji z paneuropejskimi 
ekosystemami innowacji poprzez 
współpracę z WWiI EIT i ich centrami 
kolokacji.

— (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto, aby zapewnić głębszą integrację 
WWiI z lokalnymi ekosystemami 
innowacji, każda WWiI będzie 
zobowiązana do opracowania i wdrożenia 
strategii mającej na celu zacieśnienie 
relacji z regionalnymi i lokalnymi 
podmiotami zajmującymi się innowacjami, 
a EIT będzie aktywnie monitorować proces 
wdrożenia. Innowacyjne podejście 
„ukierunkowane na konkretne miejsce” 
powinno zostać włączone do wieloletniej 
strategii i biznesplanu WWiI oraz opierać 
się na centrach kolokacji WWiI (i RSI), 
wykorzystując tym samym ich rolę jako 
ośrodków dostępu do wspólnoty WWiI 
oraz interakcji z partnerami z tego samego 
centrum kolokacji. WWiI powinny 
posiadać powiązania z lokalnymi 
strategiami inteligentnej specjalizacji oraz 

Ponadto, aby zapewnić głębszą integrację 
WWiI z lokalnymi ekosystemami 
innowacji, każda WWiI będzie 
zobowiązana do opracowania i wdrożenia 
strategii mającej na celu zacieśnienie 
relacji z regionalnymi i lokalnymi 
podmiotami zajmującymi się innowacjami, 
w szczególności tymi z państw UE-13, a 
EIT będzie aktywnie monitorować proces 
wdrożenia. Innowacyjne podejście 
„ukierunkowane na konkretne miejsce” 
powinno zostać włączone do wieloletniej 
strategii i biznesplanu WWiI oraz opierać 
się na centrach kolokacji WWiI (i RSI), 
wykorzystując tym samym ich rolę jako 
ośrodków dostępu do wspólnoty WWiI 
oraz interakcji z partnerami z tego samego 
centrum kolokacji. WWiI powinny 
posiadać powiązania z lokalnymi 
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z działaniami odpowiednich platform 
tematycznych i inicjatyw 
międzyregionalnych, w tym instytucji 
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi. EIT 
będzie również monitorować sposób 
funkcjonowania centrów kolokacji oraz 
skuteczność ich integracji z lokalnymi 
ekosystemami innowacji.

strategiami inteligentnej specjalizacji oraz 
z działaniami odpowiednich platform 
tematycznych i inicjatyw 
międzyregionalnych, w tym instytucji 
zarządzających europejskimi funduszami 
strukturalnymi i inwestycyjnymi. EIT 
będzie również monitorować sposób 
funkcjonowania centrów kolokacji i 
beneficjentów RSI oraz skuteczność ich 
integracji z lokalnymi ekosystemami 
innowacji.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.1 – punkt 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o wniosek Rady Zarządzającej 
EIT i jego analizę proponuje się 
utworzenie w 2022 r. pierwszej WWiI 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 
oraz opublikowanie zaproszenia do 
składania wniosków w 2021 r. Ta 
dziedzina priorytetowa wykazuje 
największą komplementarność z ośmioma 
WWiI utworzonymi już przez EIT oraz 
z potencjalnymi obszarami priorytetowymi 
dla innych partnerstw europejskich, które 
mają zostać uruchomione w ramach 
programu „Horyzont Europa”. 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 swoich 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. Tym 
wąskim gardłom najlepiej zaradziłaby 
WWiI dzięki swojemu podejściu opartemu 
na integracji trójkąta wiedzy, perspektywie 
długoterminowej i podejściu 

W oparciu o wniosek Rady Zarządzającej 
EIT i jego analizę proponuje się 
utworzenie w 2022 r. pierwszej WWiI 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 
oraz opublikowanie przejrzystego i 
otwartego zaproszenia do składania 
wniosków w 2021 r. Ta dziedzina 
priorytetowa wykazuje największą 
komplementarność z ośmioma WWiI 
utworzonymi już przez EIT oraz 
z potencjalnymi obszarami priorytetowymi 
dla innych partnerstw europejskich, które 
mają zostać uruchomione w ramach 
programu „Horyzont Europa”. 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 swoich lokalnych i regionalnych 
wspólnotach. Jest to również sektor o 
ogromnym potencjale dla komercyjnych 
innowacji technicznych zgodnie z 
modelem EIT. Sektor kultury i sektor 
kreatywny nadal są jednak bardzo 
rozdrobnione, a innowatorom 
i założycielom przedsiębiorstw brakuje 
niezbędnych umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i innowacji. Tym 
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ukierunkowanemu na konkretne miejsce. 
Arkusz informacyjny podsumowujący 
wyzwania w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym oraz oczekiwany wpływ 
przyszłej WWiI znajduje się w załączniku 
1B do niniejszego strategicznego planu 
innowacji.

wąskim gardłom najlepiej zaradziłaby 
WWiI dzięki swojemu podejściu opartemu 
na integracji trójkąta wiedzy, perspektywie 
długoterminowej i podejściu 
ukierunkowanemu na konkretne miejsce. 
Arkusz informacyjny podsumowujący 
wyzwania w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym oraz oczekiwany wpływ 
przyszłej WWiI znajduje się w załączniku 
1B do niniejszego strategicznego planu 
innowacji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2. Wspieranie zdolności 
innowacyjnych szkolnictwa wyższego

3.2. Wspieranie zdolności 
innowacyjnych i przedsiębiorczych 
szkolnictwa wyższego

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzięki modelowi integracji trójkąta wiedzy 
EIT pomógł wypełnić utrzymującą się lukę 
między szkolnictwem wyższym 
a badaniami naukowymi i innowacjami. 
W szczególności EIT jest kluczowym 
narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego, 
ponieważ koncentruje się wyraźnie na 
kształceniu w zakresie przedsiębiorczości. 
Wpływ EIT wciąż ogranicza się jednak do 
partnerów WWiI.

Dzięki modelowi integracji trójkąta wiedzy 
EIT pomógł wypełnić utrzymującą się lukę 
między szkolnictwem wyższym 
a badaniami naukowymi i innowacjami. 
W szczególności EIT jest kluczowym 
narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego, 
ponieważ koncentruje się wyraźnie na 
kształceniu w zakresie przedsiębiorczości. 
Wpływ EIT wciąż jest jednak ograniczony, 
więc trzeba go poszerzyć, by wykraczał 
poza partnerów WWiI.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy wspierać i wzmacniać edukację 
kulturalną i artystyczną, a jednocześnie 
promować transgraniczne uznawanie 
kompetencji i umiejętności artystycznych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby szerzej wspierać innowacje, instytucje 
szkolnictwa wyższego w Europie muszą 
być innowacyjne i przedsiębiorcze 
w swoim podejściu do kształcenia, badań 
naukowych i angażowania się we 
współpracę z przedsiębiorstwami oraz 
szerszym ekosystemem innowacji na 
poziomie lokalnym, w tym 
społeczeństwem obywatelskim.

Aby szerzej wspierać innowacje, instytucje 
szkolnictwa wyższego w Europie muszą 
być innowacyjne i przedsiębiorcze 
w swoim podejściu do kształcenia, badań 
naukowych i angażowania się we 
współpracę z przedsiębiorstwami oraz 
szerszymi wspólnotami innowacji na 
poziomie lokalnym, w tym 
społeczeństwem obywatelskim i innymi 
podmiotami zwracającymi szczególną 
uwagę na równouprawnienie płci oraz 
uwzględnienie osób z 
niepełnosprawnościami.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekształcenie instytucji szkolnictwa 
wyższego w bardziej innowacyjne 
i przedsiębiorcze organizacje wymaga 
jasnej strategii, ram metodologicznych 
i zaangażowania zasobów. Dzięki swojemu 
doświadczeniu EIT znajduje się 
w wyjątkowej pozycji, która umożliwia mu 
wspieranie rozwoju zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
instytucji szkolnictwa wyższego w ramach 

EIT będzie kierować swoje działania 
głównie do instytucji szkolnictwa 
wyższego z państw, które są 
umiarkowanymi i skromnymi 
innowatorami, oraz innych regionów 
osiągających słabe wyniki, które chcą 
wzmocnić swój ślad innowacyjny 
i strategie inteligentnej specjalizacji. EIT 
przydzieli na ten środek co najmniej 25 % 
całkowitego budżetu przeznaczonego na 
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programu „Horyzont Europa”. opisywane działania. Przekształcenie 
instytucji szkolnictwa wyższego w bardziej 
innowacyjne i przedsiębiorcze organizacje 
wymaga jasnej i ambitnej strategii, ram 
metodologicznych i zaangażowania 
zasobów. Dzięki swojemu doświadczeniu 
EIT znajduje się w wyjątkowej pozycji, 
która umożliwia mu wspieranie rozwoju 
zdolności przedsiębiorczych 
i innowacyjnych instytucji szkolnictwa 
wyższego w ramach programu „Horyzont 
Europa”.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – punkt 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić szersze rozpowszechnienie 
i lepsze zrozumienie możliwości 
oferowanych przez EIT, instytut zbada 
możliwość wzmocnienia wytycznych 
i pomocy w zakresie aspektów związanych 
z uczestnictwem w WWiI EIT w całej 
Europie poprzez wykorzystanie 
istniejących sieci informacji w Europie.

Aby zapewnić szersze rozpowszechnienie 
i lepsze zrozumienie możliwości 
oferowanych przez instytut, EIT wzmocni 
wytyczne i pomoc dla nowych 
potencjalnych partnerów w zakresie 
aspektów związanych z uczestnictwem w 
WWiI EIT poprzez wykorzystanie 
istniejących sieci informacji w Europie lub 
– w razie potrzeby – budowanie nowych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – punkt 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie organizować regularne 
spotkania Grupy Przedstawicieli Państw 
Członkowskich oraz służb Komisji, co 
najmniej dwa razy w roku, aby zapewnić 
odpowiednią komunikację i przepływ 
informacji z państwami członkowskimi i 
na poziomie UE oraz aby informować je 
o wynikach i osiągnięciach działań 
finansowanych przez EIT. Grupa 
Przedstawicieli Państw Członkowskich 

EIT będzie organizować coroczne 
spotkania Grupy Przedstawicieli Państw 
Członkowskich oraz Komisji, Parlamentu 
Europejskiego i organów doradczych 
Unii, takich jak Komitet Regionów i 
Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny, aby zapewnić odpowiednią 
komunikację i przepływ informacji 
z państwami członkowskimi i na poziomie 
UE. Grupa Przedstawicieli Państw 
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zapewni również odpowiednie wsparcie 
w celu powiązania wspieranych przez EIT 
działań z programami i inicjatywami 
krajowymi, w tym ewentualne 
współfinansowanie krajowe tych działań.

Członkowskich zapewni również 
odpowiednie wsparcie w celu powiązania 
wspieranych przez EIT działań 
z programami i inicjatywami krajowymi, 
w tym ewentualne współfinansowanie 
krajowe tych działań.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – punkt 1 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie w dalszym ciągu kierować 
Wspólnotą Absolwentów EIT26 
i zapewniać im strategiczne wytyczne (we 
współpracy z Radą Absolwentów EIT) 
w celu zmaksymalizowania jej wpływu na 
przedsiębiorczość i społeczeństwo oraz 
stałego zaangażowania jej członków 
w działania wspierane przez EIT. W latach 
2021–2027 Wspólnota będzie się nadal 
rozwijać i obejmie również absolwentów 
biorących udział w działaniach 
wspierających zdolności innowacyjne 
instytucji szkolnictwa wyższego.

EIT będzie w dalszym ciągu kierować 
Wspólnotą Absolwentów EIT i zapewniać 
im strategiczne wytyczne (we współpracy 
z Radą Absolwentów EIT) w celu 
zmaksymalizowania jej wpływu na 
przedsiębiorczość i społeczeństwo oraz 
stałego zaangażowania jej członków 
w działania wspierane przez EIT. EIT 
będzie analizować najlepsze praktyki i 
dzielić się nimi w celu dalszego rozwoju 
Wspólnot Absolwentów. Absolwenci 
powinni być zaangażowani w 
gromadzenie funduszy dla WWiI, a przede 
wszystkim powinni wspierać zdolności 
innowacyjne instytucji szkolnictwa 
wyższego poprzez mentorowanie nowym 
studentom i naukowcom.

__________________ __________________
26 Wspólnota Absolwentów EIT skupia 
przedsiębiorców i inicjatorów zmian, 
którzy uczestniczyli w programie 
kształcenia lub przedsiębiorczości 
realizowanym przez WWiI. Wspólnota 
reprezentuje sieć ponad 5 000 członków.

26 Wspólnota Absolwentów EIT skupia 
przedsiębiorców i inicjatorów zmian, 
którzy uczestniczyli w programie 
kształcenia lub przedsiębiorczości 
realizowanym przez WWiI. Wspólnota 
reprezentuje sieć ponad 5 000 członków.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.3 – punkt 2 – akapit 2



PE644.924v02-00 24/39 AD\1206355PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jak dotąd dobre praktyki i wnioski 
i doświadczenia wynikające z działań 
WWiI nie zostały w wystarczającym 
stopniu skodyfikowane i skutecznie 
rozpowszechnione. Pełniąc funkcję 
wspierającą jako partner wiedzy dla 
decydentów i całej wspólnoty innowacji, 
EIT będzie w dalszym ciągu rozwijać 
swoją rolę instytutu innowacji, zdolnego 
do wykrywania, analizowania, 
kodyfikowania innowacyjnych praktyk, 
wniosków i wyników działań 
finansowanych przez EIT (kształcenie 
i szkolenie, wsparcie dla innowacji, 
wsparcie dla przedsiębiorczości), dzielenia 
się nimi oraz zapewnienia ich stosowania 
na szerszą skalę. Działalność ta będzie 
opierać się na powiązaniach i synergiach 
z pozostałymi inicjatywami w ramach 
[filaru „Innowacyjna Europa”] 
przewidzianymi we [wniosku w sprawie 
programu „Horyzont Europa”].

Jak dotąd dobre praktyki i wnioski 
i doświadczenia wynikające z działań 
WWiI nie zostały w wystarczającym 
stopniu skodyfikowane i skutecznie 
rozpowszechnione. Pełniąc funkcję 
wspierającą jako partner wiedzy dla 
decydentów i całej wspólnoty innowacji, 
EIT będzie w dalszym ciągu rozwijać 
swoją rolę instytutu innowacji i centrum 
doskonałości, zdolnego do wykrywania, 
analizowania, kodyfikowania 
innowacyjnych praktyk, wniosków 
i wyników działań finansowanych przez 
EIT (kształcenie i szkolenie, wsparcie dla 
innowacji, wsparcie dla 
przedsiębiorczości), dzielenia się nimi oraz 
zapewnienia ich stosowania na szerszą 
skalę. Działalność ta będzie opierać się na 
powiązaniach i synergiach z pozostałymi 
inicjatywami w ramach [filaru 
„Innowacyjna Europa”] przewidzianymi w 
programie „Horyzont Europa”. Aby 
uzyskać stałe wsparcie ze strony Unii i 
Parlamentu Europejskiego, EIT powinien 
regularnie organizować sesje 
informacyjne dla posłów do PE. Te sesje 
informacyjne powinny odbywać się z 
udziałem naukowców i partnerów 
biznesowych, a także liderów i 
menedżerów, powinny także zapewniać 
możliwości kontroli i wymiany pomysłów.

Uzasadnienie

Wielu posłów do Parlamentu Europejskiego ma niewielką wiedzę na temat EIT, jego 
osiągnięć i sposobu funkcjonowania. Należy to naprawić.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja ta obejmuje szereg środków 
mających na celu dostosowanie i poprawę 
bieżącego funkcjonowania EIT i WWiI. 
Skuteczna i strategicznie działająca Rada 
Zarządzająca EIT będzie monitorować 
wdrażanie tych środków na szczeblu EIT 
oraz zapewni niezbędne zachęty i kontrolę, 
w tym poprzez proces przydziału środków 
finansowych, w celu zagwarantowania ich 
wdrożenia przez WWiI.

Sekcja ta obejmuje szereg środków 
mających na celu dostosowanie i poprawę 
bieżącego funkcjonowania EIT i WWiI. 
Skuteczna i strategicznie działająca Rada 
Zarządzająca EIT będzie monitorować 
wdrażanie tych środków na szczeblu EIT 
oraz zapewni niezbędne zachęty i kontrolę, 
w tym poprzez proces przydziału środków 
finansowych oparty na wynikach, w celu 
zagwarantowania wdrożenia zmian przez 
WWiI przy utrzymaniu najwyższych 
standardów.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – punkt 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zapewni WWiI wytyczne operacyjne 
i będzie monitorować WWiI pod 
względem zgodności z zasadami 
należytego zarządzania, zasadami 
i kryteriami określonymi w odniesieniu do 
partnerstw europejskich w rozporządzeniu 
w sprawie programu „Horyzont Europa” 
oraz dostosowania do priorytetów 
programu „Horyzont Europa”, w celu 
zmaksymalizowania ich wyników 
i wpływu.

Aby zmaksymalizować wyniki i wpływ 
WWiI, EIT zapewni WWiI wytyczne 
operacyjne i będzie w sposób ciągły 
monitorować WWiI pod 
względem zgodności z zasadami 
należytego zarządzania, o których mowa w 
rozporządzeniu w sprawie EIT, oraz z 
zasadami i kryteriami określonymi dla 
partnerstw europejskich w rozporządzeniu 
w sprawie programu „Horyzont Europa”, a 
także pod względem dostosowania do 
priorytetów programu „Horyzont Europa”. 
Jeżeli wskaźniki efektywności pokażą, że 
dana WWiI osiąga wyniki gorsze od 
spodziewanych lub nie osiąga 
odpowiednich wyników, podjęte zostaną 
właściwe środki naprawcze.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – punkt 4 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki zapewniające ciągłą otwartość 
WWiI i przejrzystość podczas wdrażania 
zostaną ulepszone, w szczególności przez 
uwzględnienie wspólnych przepisów dla 
nowych członków, którzy wnoszą wartość 
dodaną do partnerstw. WWiI będą ponadto 
prowadzić swoje działania w sposób 
całkowicie przejrzysty. WWiI pozostaną 
dynamicznymi partnerstwami, do których 
nowi partnerzy, w tym rosnący udział 
MŚP, będą mogli przystąpić na podstawie 
doskonałości i strategicznego 
dopasowania. W celu ograniczenia 
koncentracji finansowania i zapewnienia, 
aby WWiI w ramach prowadzonych 
działań korzystały z szerokiej sieci 
partnerów, procedura przygotowania 
biznesplanu (w tym określenie priorytetów, 
wybór działań i przyznanie środków 
finansowych) stanie się bardziej 
przejrzysta i integracyjna. Ponadto WWiI 
zwiększą liczbę zaproszeń do składania 
wniosków, w szczególności w odniesieniu 
do innowacyjnych projektów otwartych dla 
osób trzecich. Wszystkie te środki 
zwiększą liczbę uczestniczących 
podmiotów zaangażowanych w działania 
WWiI. Wreszcie w swoich regularnych 
sprawozdaniach WWiI powinny 
informować o zaangażowaniu nowych 
partnerów.

EIT zapewnia przejrzystość podczas 
wdrażania oraz ciągłą otwartość WWiI na 
nowych członków, w szczególności przez 
przeznaczenie funduszy na ustanowienie 
nowych centrów kolokacji. Zostanie to 
osiągnięte dzięki stosowaniu jasnych i 
spójnych kryteriów przystępowania 
nowych członków, którzy wnoszą wartość 
dodaną do partnerstw. WWiI będą ponadto 
prowadzić swoje działania w sposób 
całkowicie przejrzysty. WWiI pozostaną 
dynamicznymi partnerstwami, do których 
nowi partnerzy, w tym rosnący udział 
MŚP, będą mogli przystąpić na podstawie 
doskonałości i ich zdolności do wnoszenia 
wkładu na rzecz ekosystemów innowacji 
na szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i unijnym. W celu 
przestrzegania równowagi geograficznej 
oraz ograniczenia koncentracji 
finansowania do państw UE-15, a także 
zapewnienia, aby WWiI w ramach 
prowadzonych działań korzystały 
z szerokiej sieci partnerów, procedura 
przygotowania biznesplanu (w tym 
określenie priorytetów, wybór działań 
i przyznanie środków finansowych) stanie 
się bardziej przejrzysta i integracyjna, 
dzięki czemu promowany będzie udział 
państw UE-13. WWiI zwiększą liczbę 
zaproszeń do składania wniosków, 
w szczególności w odniesieniu do 
innowacyjnych projektów otwartych dla 
osób trzecich. Wszystkie te środki pomogą 
zwiększyć liczbę uczestniczących 
podmiotów zaangażowanych w działania 
WWiI. Wreszcie w swoich regularnych 
sprawozdaniach WWiI przekazują 
informacje o zaangażowaniu nowych 
partnerów.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – punkt 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Globalna wymiana inspiracji
Do kompetencji wymaganych w 
przyszłości należą krytyczne myślenie, 
elastyczny umysł i kreatywność, a także 
myślenie interdyscyplinarne. EIT będzie 
wspierać osiągnięcia europejskie poprzez 
ambitną wymianę inspiracji między 
obszarami tematycznymi, w szczególności 
poprzez wspieranie interakcji między 
badaczami a liderami innowacji w 
różnych WWiI. Można to osiągnąć 
poprzez konferencje organizowane raz lub 
dwa razy do roku z udziałem WWiI w 
dwóch lub więcej dziedzinach (również z 
udziałem studentów i naukowców – zob. 
pkt 3.1 „Wspólnoty wiedzy i innowacji – 
Wspieranie istniejących WWiI”).

Poprawka 42

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b) Zaangażowanie MŚP i start-upów
Biorąc pod uwagę, że MŚP stanowią 99% 
wszystkich przedsiębiorstw w Unii oraz że 
w ciągu ostatnich pięciu lat stworzyły one 
około 85% nowych miejsc pracy, EIT 
musi zadbać o partycypację małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
start-upów w charakterze partnerów 
biznesowych WWiI. Opłaty członkowskie 
są ważnym źródłem finansowania dla 
wszystkich WWiI, jednak zrównoważone 
zaangażowanie MŚP i start-upów ma 
zasadnicze znaczenie dla 
upowszechniania innowacji i edukacji w 
zakresie przedsiębiorczości. W 
szczególności kluczowe dla właściwego 
funkcjonowania WWiI jest 
zaangażowanie MŚP i start-upów w 
krajach objętych RSI. Zgodnie ze wstępną 
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deklaracją misji EIT:
1) pomoże to zidentyfikować 
problemy społeczne w państwach 
członkowskich;
2) pobudzi wzrost na poziomie 
lokalnym; oraz
3) upowszechni możliwości 
zatrudniania dla wykwalifikowanych 
pracowników w całej Unii.
Mając to na uwadze, EIT powinien 
stosować rygorystyczne zasady otwartości 
i przejrzystości przy wyborze nowych 
partnerów biznesowych i w procedurze 
przygotowywania biznesplanów. MŚP 
uczestniczące w opracowywaniu nowych 
wynalazków i innowacji powinny 
dysponować uzgodnionymi wcześniej 
umowami zakupu od dużych 
przedsiębiorstw zaangażowanych w daną 
WWiI.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że MŚP stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE oraz że w ciągu 
ostatnich pięciu lat stworzyły one około 85% nowych miejsc pracy, EIT musi zadbać o 
partycypację małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-upów w charakterze 
partnerów biznesowych WWiI. Wcześniej uzgodnione umowy kupna są jednym ze sposobów 
zaangażowania MŚP w WWiI bez konieczności uiszczania przez nie niezwykle wysokich opłat 
członkowskich.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – punkt 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem przeprowadzenia 
dogłębnego niezależnego badania w ścisłej 
współpracy z Komisją, do końca 2023 r. 
EIT określi swoje stosunki z WWiI, które 
przestaną otrzymywać wsparcie w postaci 
dotacji w okresie programowania 2021–
2027. Z zastrzeżeniem pozytywnego 
wyniku końcowego przeglądu EIT może 

EIT opracuje ogólne zasady dotyczące 
stosunków z WWiI po rozwiązaniu 
ramowej umowy o partnerstwie zgodnie 
z ramami programu „Horyzont Europa” 
dla partnerstw europejskich. Z 
zastrzeżeniem przeprowadzenia 
dogłębnego niezależnego badania w ścisłej 
współpracy z Komisją, do końca 2023 r. 
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zawrzeć z każdą WWiI „porozumienie 
o współpracy” służące utrzymaniu 
współpracy z WWiI po rozwiązaniu 
ramowej umowy o partnerstwie. 
Porozumienie to powinno obejmować 
m.in. prawa i obowiązki związane z:

EIT określi swoje stosunki z WWiI, które 
przestaną otrzymywać wsparcie w postaci 
dotacji w okresie programowania 2021–
2027. Z zastrzeżeniem pozytywnego 
wyniku końcowego przeglądu EIT może 
zawrzeć z każdą WWiI „porozumienie 
o współpracy” służące utrzymaniu 
współpracy z WWiI po rozwiązaniu 
ramowej umowy o partnerstwie. 
Porozumienie to powinno obejmować 
m.in. prawa i obowiązki związane z:

Poprawka 44

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.4 – punkt 6 – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— wykorzystaniem marki EIT, 
udziałem w sieci EIT Nagrody oraz 
w innych inicjatywach organizowanych 
przez EIT;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
 

Poprawka 45

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.5 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Stosowne wspólnoty funkcjonujące 
wokół programu Erasmus i EIT utworzą 
między sobą synergie. Współpraca będzie 
ukierunkowana na zapewnienie studentom 
objętym programem Erasmus 
i uczęszczającym do instytucji szkolnictwa 
wyższego będących partnerami WWiI 
dostępu do szkół letnich prowadzonych 
przez WWiI lub do innych istotnych 
inicjatyw szkoleniowych WWiI (na 
przykład w zakresie przedsiębiorczości 
i zarządzania innowacjami) oraz 
możliwości nawiązania kontaktów z siecią 
absolwentów WWiI.

— Stosowne wspólnoty funkcjonujące 
wokół programu Erasmus i EIT utworzą 
między sobą synergie. Współpraca będzie 
ukierunkowana na zapewnienie studentom 
objętym programem Erasmus 
i uczęszczającym do instytucji szkolnictwa 
wyższego będących partnerami WWiI 
dostępu do szkół letnich prowadzonych 
przez WWiI lub do innych istotnych 
inicjatyw szkoleniowych WWiI (na 
przykład w zakresie przedsiębiorczości 
i zarządzania innowacjami) oraz 
możliwości nawiązania kontaktów z siecią 
absolwentów WWiI. Powinno to 
obejmować studentów uczestniczących w 
programach przygotowania zawodowego i 
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szkoleniach zawodowych w ramach 
programu „Erasmus PRO”.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.5 – akapit 2 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— W miarę możliwości zapewnione 
zostaną synergie z inicjatywą dotyczącą 
europejskich szkół wyższych, co mogłoby 
przyczynić się do włączenia działalności 
EIT w obszarze kształcenia w główny nurt 
działań, zapewniając możliwość wywarcia 
wpływu o charakterze systemowym.

— Zapewnione zostaną synergie 
z inicjatywą dotyczącą europejskich szkół 
wyższych w celu zadbania o to, aby 
działalność edukacyjna EIT należała do 
głównego nurtu działań i miała pozytywny 
wpływ na edukację w państwach 
członkowskich.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – podpunkt 3.5 – akapit 6 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Nowy program Kreatywna Europa 
będzie miał szczególnie istotne znaczenie 
dla działalności przyszłej WWiI ds. sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Silne 
synergie i silna komplementarność 
z programem zostaną zapewnione w takich 
obszarach, jak: umiejętności twórcze, 
miejsca pracy i modele biznesowe.

— Nowy program Kreatywna Europa 
będzie miał szczególnie istotne znaczenie 
dla działalności przyszłej WWiI ds. sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Silne 
synergie i silna komplementarność 
z programem zostaną zapewnione w takich 
obszarach, jak: umiejętności twórcze, ich 
uznawanie i certyfikacja (z naciskiem na 
rozwój nowych technologii), a także 
miejsca pracy, mobilność transgraniczna 
oraz podejścia międzysektorowe w 
obszarze kreatywności i rozwoju modeli 
biznesowych.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.1 – akapit 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zainicjuje nowe działanie 
wspomagające ułatwiające zakładanie 
nowych centrów kolokacji w państwach 
członkowskich niereprezentowanych lub 
niewystarczająco reprezentowanych w 
istniejących WWiI.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. ambitne standardy WWiI powinny 
ułatwiać i wspierać najlepsze i najbardziej 
ambitne badania naukowe i innowacje;

Poprawka 50

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – podpunkt 4.2 – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT dopilnuje, aby dane zebrane przez 
instytut przy użyciu wewnętrznego 
systemu monitorowania, w tym wyniki 
przekazane przez WWiI, zostały w pełni 
włączone do ogólnego systemu 
monitorowania danych programu 
„Horyzont Europa”. EIT zapewni, aby 
szczegółowe informacje wynikające 
z procesu monitorowania i oceny zostały 
udostępnione w odpowiednim czasie 
i można je było znaleźć we wspólnej 
elektronicznej bazie danych na temat 
realizacji programu „Horyzont Europa”. 
Ponadto EIT zapewni specjalne 
sprawozdania na temat skutków 
ilościowych i jakościowych, w tym na 
temat zadeklarowanych i faktycznie 
wniesionych wkładów finansowych.

By zwiększyć przejrzystość i otwartość, 
EIT dopilnuje, aby dane zebrane przez 
instytut przy użyciu wewnętrznego 
systemu monitorowania, w tym wyniki 
przekazane przez WWiI, były całkowicie 
dostępne i zostały w pełni włączone do 
ogólnego systemu monitorowania danych 
programu „Horyzont Europa”. EIT 
zapewni, aby szczegółowe informacje 
wynikające z procesu monitorowania 
i oceny zostały udostępnione 
w odpowiednim czasie i można je było 
znaleźć we wspólnej elektronicznej bazie 
danych na temat realizacji programu 
„Horyzont Europa”. Ponadto EIT zapewni 
specjalne sprawozdania na temat skutków 
ilościowych i jakościowych, w tym na 
temat zadeklarowanych i faktycznie 
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wniesionych wkładów finansowych.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 7 – akapit 2 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Producenci, dystrybutorzy, 
nadawcy, kina i wszelkiego rodzaju 
organizacje kulturalne muszą wprowadzać 
innowacje, aby przyciągnąć nowe 
pokolenia widzów.

— Artyści, twórcy, producenci, 
dystrybutorzy, nadawcy, kina i wszelkiego 
rodzaju organizacje kulturalne muszą 
wprowadzać innowacje, aby promować 
czynny udział w sektorze kreatywnym, 
wspierać zaangażowanie widzów w 
każdym wieku i rozwijać widownię, a w 
szczególności młodych widzów w całej 
Europie i poza nią, opracowywać nowe 
procesy, usługi, treści kulturowe i nowe 
formy praktyk twórczych, które tworzą 
wartość społeczną.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 7 – akapit 2 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Brak umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i umiejętności 
przekrojowych w sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym28 dotyczy zarówno 
powstających podsektorów, jak i tych 
bardzo rozwiniętych, które przechodzą 
głęboką transformację cyfrową. 
Umiejętności te są niezbędne dla innowacji 
i kluczowe w świetle zmian na rynku 
pracy, przed którymi stoi ten sektor.

— Brak umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i umiejętności 
przekrojowych w sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym dotyczy zarówno 
powstających podsektorów, jak i tych 
rozwiniętych, które przechodzą głęboką 
transformację cyfrową. Umiejętności te są 
niezbędne dla innowacji i kluczowe 
w świetle zmian na rynku pracy, przed 
którymi stoi ten sektor.

__________________ __________________
28 Studia z zakresu kultury i kreatywności 
w europejskich szkołach wyższych 
koncentrują się głównie na „części 
kreatywnej”, a ich absolwenci nie zawsze 
są gotowi wejść na nowoczesny rynek 
pracy, ponieważ nie posiadają umiejętności 

28 Studia z zakresu kultury i kreatywności 
w europejskich szkołach wyższych 
koncentrują się głównie na „części 
kreatywnej”, a ich absolwenci nie zawsze 
są gotowi wejść na nowoczesny rynek 
pracy, ponieważ nie posiadają umiejętności 
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przekrojowych (przedsiębiorczych, 
cyfrowych i w zakresie zarządzania 
finansami). Jeżeli chodzi o instytucje 
szkolnictwa wyższego, UE pozostaje 
w tyle za Stanami Zjednoczonymi 
w dziedzinie studiów na kierunkach 
związanych z komunikacją i mediami 
(podczas gdy uczelnie unijne osiągają 
lepsze wyniki w bardziej tradycyjnych 
dyscyplinach, takich jak sztuka 
i projektowanie lub sztuki widowiskowe).

przekrojowych (przedsiębiorczych, 
cyfrowych i w zakresie zarządzania 
finansami). Jeżeli chodzi o instytucje 
szkolnictwa wyższego, UE pozostaje 
w tyle za Stanami Zjednoczonymi 
w dziedzinie studiów na kierunkach 
związanych z komunikacją i mediami 
(podczas gdy uczelnie unijne osiągają 
lepsze wyniki w bardziej tradycyjnych 
dyscyplinach, takich jak sztuka 
i projektowanie lub sztuki widowiskowe).

Poprawka 53

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 7 – akapit 3 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Współpraca między naukowcami 
oraz między sektorem badań a przemysłem 
jest ograniczona, podobnie jak 
niewystarczająca jest koordynacja 
wysiłków w zakresie badań i rozwoju, 
dzielenie się metodami, wynikami 
i najlepszymi praktykami. Ponadto 
większość badań w sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym nie została 
przetłumaczona, co prowadzi do 
powtórzeń, ponieważ naukowcy często nie 
są świadomi podobnych projektów.

— Współpraca między naukowcami 
oraz między sektorem badań a przemysłem 
oraz organizacjami publicznymi i 
organizacjami trzeciego sektora jest 
ograniczona, podobnie jak 
niewystarczająca jest koordynacja 
wysiłków w zakresie badań i rozwoju, 
dzielenie się metodami, wynikami i 
najlepszymi praktykami. Większość badań 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym 
nie została przetłumaczona na większość 
języków urzędowych Unii, co prowadzi do 
powtórzeń, ponieważ naukowcy często nie 
są świadomi podobnych projektów.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 7 – akapit 3 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— Znaczna część regionalnych 
priorytetów w zakresie inteligentnej 
specjalizacji w Europie odnosi się pod 
różnymi względami do kultury (np. 
dziedzictwo kulturowe, branże twórcze 

— Znaczna część regionalnych 
priorytetów w zakresie inteligentnej 
specjalizacji w Europie odnosi się pod 
różnymi względami do kultury (np. 
dziedzictwo kulturowe, gry wideo, 
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itp.). Biorąc pod uwagę istotną rolę kultury 
i kreatywności w rozwoju gospodarczym 
i społecznym miast i regionów oraz 
zdolność kultury i kreatywności do 
dalszego rozwiązywania problemów 
związanych z dysproporcjami w całej 
Europie, potencjał WWiI ds. sektora 
kultury i sektora kreatywnego jest wysoki.

produkcja medialna, wzornictwo, 
architektura itp.). Biorąc pod uwagę 
istotną rolę kultury i kreatywności 
w rozwoju gospodarczym i społecznym 
miast i regionów oraz zdolność kultury 
i kreatywności do dalszego rozwiązywania 
problemów związanych z dysproporcjami 
w całej Europie, potencjał WWiI ds. 
sektora kultury i sektora kreatywnego jest 
wysoki.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 7 – akapit 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyzwania związane z zatrudnieniem, 
odpornością gospodarczą i inteligentnym 
wzrostem w Europie obejmują kwestie 
gospodarcze, takie jak bezrobocie 
(zwłaszcza bezrobocie młodzieży) 
i globalna konkurencja.

Sektor kultury i sektor kreatywny mogą 
napędzać innowacje w innych sektorach 
gospodarki. Obecne wyzwania związane z 
odpornością gospodarczą i inteligentnym 
wzrostem w Europie obejmują brak 
innowacji i umiejętności (w szczególności 
umiejętności cyfrowych), bezrobocie 
(zwłaszcza bezrobocie młodzieży), 
niepełne zatrudnienie oraz wzrost 
globalnej konkurencji.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 7 – akapit 4 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— europejski przemysł zmaga się 
z wyzwaniami, takimi jak cyfryzacja 
i globalizacja oraz ich silny wpływ na 
sposób wytwarzania i rozpowszechniania 
prac przez artystów oraz sposób ich 
odnoszenia się do odbiorców. Upadek 
rynków DVD, nowe oczekiwania 
konsumentów i niezachwiane panowanie 
studiów amerykańskich wraz ze wzrostem 
liczby światowych gigantów, takich jak 

— sektor kultury i sektor kreatywny w 
Europie zmagają się z wyzwaniami, 
takimi jak cyfryzacja i globalizacja oraz 
ich silny wpływ na sposób wytwarzania 
i rozpowszechniania prac przez artystów 
oraz sposób ich odnoszenia się do 
odbiorców. Upadek tradycyjnych 
formatów, nowe oczekiwania 
konsumentów i rosnąca koncentracja 
rynku ze strony niewielkiej liczby 
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Amazon, ITunes, Google i Netflix 
wpłynęły na tradycyjny łańcuch wartości.

pozaeuropejskich firm wraz ze wzrostem 
liczby światowych gigantów, takich jak 
Amazon, ITunes, Google i Netflix 
wpłynęły na tradycyjny łańcuch wartości.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 7 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wreszcie rola Europy jako globalnego 
podmiotu oznacza m.in. konieczność 
usprawnienia rozpowszechniania treści 
kulturowych tworzonych w Europie. 
Europa musi pozostać konkurencyjna 
w światowym wyścigu cyfrowym 
w zakresie tworzenia nowych technologii 
(np. SI, internet rzeczy, łańcuch bloków), 
dla których sektor kultury i sektor 
kreatywny są ważnymi twórcami treści, 
produktów i usług na całym świecie. 
Ponadto w skali globalnej sektor kultury 
i sektor kreatywny (np. projektowanie, 
architektura) aktywnie przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju i stymulują 
innowacje ekologiczne, natomiast treści 
kulturowe (literatura, film i sztuka) mogą 
zwiększać świadomość problemów 
ekologicznych i zapewniać wiedzę opinii 
publicznej.

Wreszcie rola Europy jako globalnego 
podmiotu oznacza m.in. konieczność 
usprawnienia rozpowszechniania treści 
kulturowych tworzonych w Europie. 
Europa musi pozostać konkurencyjna 
w światowym wyścigu cyfrowym 
w zakresie tworzenia i opracowywania 
nowych technologii (np. uczenie 
maszynowe i SI, internet rzeczy, łańcuch 
bloków), dla których sektor kultury i sektor 
kreatywny są ważnymi twórcami treści, 
produktów i usług na całym świecie. 
Ponadto w skali globalnej sektor kultury 
i sektor kreatywny (np. projektowanie, 
architektura) aktywnie przyczyniają się do 
zrównoważonego rozwoju i stymulują 
innowacje ekologiczne, natomiast treści 
kulturowe (literatura, film i sztuka) mogą 
zwiększać świadomość problemów 
ekologicznych i zapewniać wiedzę opinii 
publicznej.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 8 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI EIT ds. sektora kultury i sektora 
kreatywnego – z jej holistycznym 
i zintegrowanym podejściem – pomoże 
stawić czoła wszystkim wyżej określonym 
wyzwaniom. Obejmując prawie wszystkie 

WWiI EIT ds. sektora kultury i sektora 
kreatywnego – z jej holistycznym 
i zintegrowanym podejściem – będzie 
dążyć do stawienia czoła wspomnianym 
wyżej wyzwaniom. Obejmując prawie 
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sektory naszego życia, społeczeństwo 
i gospodarkę, taka WWiI będzie miała 
duże znaczenie pod względem wpływu 
gospodarczego i społecznego, otwierając 
strategiczne możliwości w zakresie 
innowacji gospodarczych, 
technologicznych i społecznych.

wszystkie sektory naszego życia, 
społeczeństwo i gospodarkę, taka WWiI 
będzie miała duże znaczenie pod 
względem wpływu gospodarczego 
i społecznego, otwierając strategiczne 
możliwości w zakresie innowacji 
gospodarczych, technologicznych 
i społecznych.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 8 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Innowacje oparte na kulturze 
i kreatywności zwiększają 
konkurencyjność europejską bezpośrednio 
za sprawą tworzenia nowych 
przedsiębiorstw i miejsc pracy albo 
pośrednio dzięki tworzeniu korzyści 
międzysektorowych dla całej gospodarki, 
poprawie jakości życia i zwiększaniu 
atrakcyjności Europy. Sektor kultury 
i sektor kreatywny są coraz częściej 
postrzegane jako nowe źródła 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zatrudniają już ponad 12 
mln osób w UE, co stanowi 7,5 % 
wszystkich osób w UE mających 
zatrudnienie.

Innowacje oparte na kulturze 
i kreatywności odpowiadają na wyzwania 
społeczne i zwiększają konkurencyjność 
europejską bezpośrednio za sprawą 
tworzenia nowych przedsiębiorstw, 
organizacji i miejsc pracy albo pośrednio 
dzięki tworzeniu korzyści 
międzysektorowych dla całej gospodarki, 
poprawie jakości życia i zwiększaniu 
atrakcyjności Europy. Sektor kultury 
i sektor kreatywny są coraz częściej 
postrzegane jako nowe źródła 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zatrudniają ponad 12 mln 
osób w UE, co stanowi 7,5 % wszystkich 
osób w UE mających zatrudnienie.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 6 – podpunkt 9 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI EIT ds. sektora kultury i sektora 
kreatywnego jest najlepszym sposobem na 
sprostanie głównym wyzwaniom 
gospodarczym i społecznym, o których 
mowa powyżej. Kreatywność jest główną 
siłą napędową innowacji, a WWiI ds. 

WWiI EIT ds. sektora kultury i sektora 
kreatywnego jest najlepszym sposobem na 
sprostanie głównym wyzwaniom 
gospodarczym, socjalnym i społecznym, o 
których mowa powyżej. Kreatywność jest 
główną siłą napędową innowacji, a WWiI 
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sektora kultury i sektora kreatywnego jest 
w stanie uwolnić potencjał kreatywności 
opartej na kulturze i przyczynić się do 
zwiększenia konkurencyjności 
i inteligentnego wzrostu Europy.

ds. sektora kultury i sektora kreatywnego 
jest w stanie uwolnić potencjał 
kreatywności artystycznej opartej na 
kulturze i przyczynić się do wzmocnienia 
europejskiego modelu społecznego, 
zwiększenia globalnej konkurencyjności 
i inteligentnego oraz trwałego wzrostu 
Europy.
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