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Poprawka 128
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Umocowanie 3 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając porozumienie przyjęte na 
21. Konferencji Stron UNFCCC (COP 21) 
w dniu 12 grudnia 2015 r. w Paryżu 
(porozumienie paryskie),

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 129
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Umocowanie 3 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych,

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 130
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Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Umocowanie 3 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady 
Europejskiej, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów „Europejski Zielony 
Ład” (COM(2019)0640 final),

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 131
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Umocowanie 3 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności 
klimatycznej i zmieniającego 
rozporządzenie (UE) 2018/1999 
(Europejskie prawo o klimacie),

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami związanymi z wewnętrzną logiką tekstu lub 
nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.
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Poprawka 132
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) SPI powinien określać dziedziny 
priorytetowe i długoterminową strategię 
Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT) oraz zawierać ocenę 
skutków społeczno-gospodarczych 
związanych z EIT oraz jego zdolności do 
wygenerowania najwyższej wartości 
dodanej w zakresie innowacji. W SPI 
należy uwzględnić wyniki monitorowania 
i oceny EIT.

(2) SPI powinien określać 
długoterminową strategię, cele i priorytety 
Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT) oraz zawierać ocenę 
skutków społeczno-gospodarczych 
i społeczno-ekologicznych związanych z 
EIT oraz jego zdolności do wygenerowania 
najwyższej wartości dodanej w zakresie 
innowacji w odpowiedzi na wyzwania 
społeczne, w szczególności w odniesieniu 
do jego wkładu w redukcję emisji gazów 
cieplarnianych do zera netto najpóźniej do 
2040 r., co jest powiązane z Europejskim 
Zielonym Ładem i celami 
zrównoważonego rozwoju ONZ. W SPI 
należy uwzględnić wyniki monitorowania 
i oceny EIT.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 133
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) SPI powinien określać dziedziny 
priorytetowe i długoterminową strategię 
Europejskiego Instytutu Innowacji 

(2) SPI będzie określać dziedziny 
priorytetowe i długoterminową strategię 
Europejskiego Instytutu Innowacji 
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i Technologii (EIT) oraz zawierać ocenę 
skutków społeczno-gospodarczych 
związanych z EIT oraz jego zdolności do 
wygenerowania najwyższej wartości 
dodanej w zakresie innowacji. W SPI 
należy uwzględnić wyniki monitorowania 
i oceny EIT.

i Technologii (EIT) oraz zawierać ocenę 
skutków społeczno-gospodarczych 
związanych z EIT oraz jego zdolności do 
wygenerowania najwyższej wartości 
dodanej w zakresie innowacji. W SPI 
będzie należało uwzględnić wyniki 
monitorowania i oceny EIT.

Or. en

Poprawka 134
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) SPI powinien zawierać analizę 
potencjalnej i odpowiedniej synergii 
i komplementarności między działalnością 
EIT a innymi inicjatywami, instrumentami 
i programami Unii,

(3) SPI będzie musiał zawierać analizę 
potencjalnej odpowiedniej synergii 
i komplementarności między działalnością 
EIT a innymi inicjatywami, instrumentami 
i programami Unii oraz ją zwiększyć.

Or. en

Poprawka 135
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Cele SPI
1. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 
w sprawie EIT SPI określa 
długoterminową strategię, cele i priorytety 
EIT na lata 2021–2027 oraz definiuje jego 
kluczowe działania, docelowe rezultaty, 
oczekiwane skutki społeczno-gospodarcze 
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i społeczno-ekologiczne, w tym jego wpływ 
na redukcję emisji gazów cieplarnianych 
do zera netto najpóźniej do 2040 r., co jest 
powiązane z priorytetami politycznymi 
określonymi w Europejskim Zielonym 
Ładzie, oraz na osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, jak 
również zasoby potrzebne na ten okres.
2. SPI zapewnia spójność EIT 
z programem „Horyzont Europa”.
3. SPI zapewnia synergię 
i komplementarność z innymi 
odpowiednimi programami, priorytetami 
i zobowiązaniami Unii.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 136
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym strategicznym planie 
innowacji (SPI) określono strategię 
i priorytety Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii (EIT) na lata 
2021–2027. Stanowi on główny dokument 
programowy EIT na następny okres 
programowania, określający cele EIT, 
jego kluczowe działania, oczekiwane 
rezultaty i potrzebne zasoby. SPI zapewnia 
niezbędne dostosowanie EIT do [wniosku 
w sprawie programu „Horyzont Europa”], 
który jest unijnym programem ramowym 
wspierającym badania naukowe 
i innowacje na lata 2021–2027. Zapewnia 

W niniejszym strategicznym planie 
innowacji (SPI) określono długoterminową 
strategię i priorytety Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na 
lata 2021–2027. Zdefiniowano w nim cele, 
kluczowe działania, oczekiwane rezultaty 
i wpływ EIT oraz potrzebne zasoby 
w następnym okresie programowania. SPI 
zapewnia niezbędne dostosowanie EIT do 
[wniosku w sprawie programu „Horyzont 
Europa”], który jest unijnym programem 
ramowym w zakresie badań naukowych 
i innowacji na lata 2021–2027. Zapewnia 
on również odpowiednią synergię 
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on również odpowiednią synergię 
i komplementarność między działalnością 
EIT a innymi inicjatywami, instrumentami 
i strategiami politycznymi Unii.

i komplementarność między działalnością 
EIT a innymi programami, instrumentami, 
strategiami politycznymi i zobowiązaniami 
Unii.

Or. en

Poprawka 137
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategiczny plan innowacji na lata 2021–
2027 opiera się na ocenie skutków 
przeprowadzonej przez Komisję 
Europejską. W planie tym uwzględniono 
projekt SPI przedstawiony Komisji 
Europejskiej przez Radę Zarządzającą EIT 
w dniu 20 grudnia 2017 r. zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie EIT21. 
Odzwierciedla on również nowy [wniosek 
w sprawie programu „Horyzont Europa”] 
Komisji Europejskiej z czerwca 2018 r., 
w szczególności kluczową rolę EIT jako 
części filaru [„Otwartej innowacyjności”] 
(filar III) oraz jego wkład w sprostanie 
globalnym wyzwaniom, w tym realizację 
ustalonych celów w zakresie klimatu, 
a także konkurencyjność przemysłu 
europejskiego (filar II) i doskonała baza 
naukowa (filar I). SPI opiera się na 
doświadczeniach zdobytych w ostatnich 
latach funkcjonowania EIT oraz na 
wynikach szeroko zakrojonego procesu 
konsultacji z kluczowymi 
zainteresowanymi stronami.

Strategiczny plan innowacji na lata 2021–
2027 opiera się na ocenie skutków 
przeprowadzonej przez Komisję 
Europejską. W planie tym uwzględniono 
projekt SPI przedstawiony Komisji 
Europejskiej przez Radę Zarządzającą EIT 
w dniu 20 grudnia 2017 r. zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie EIT21. 
Odzwierciedla on również nowy [wniosek 
w sprawie programu „Horyzont Europa”] 
Komisji Europejskiej z czerwca 2018 r., 
w szczególności kluczową rolę EIT jako 
części filaru [„Otwarte innowacje”] (filar 
III) oraz jego wkład w sprostanie 
globalnym wyzwaniom, w szczególności 
w realizację zobowiązań Unii do 
wdrożenia porozumienia paryskiego i do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju, a także w europejską 
konkurencyjność przemysłową (filar II) 
i w doskonałą bazę naukową (filar I). SPI 
opiera się na doświadczeniach zdobytych 
w ostatnich latach funkcjonowania EIT 
oraz na wynikach szeroko zakrojonego 
procesu konsultacji z kluczowymi 
zainteresowanymi stronami.

_________________ _________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 

21 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z 
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z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające 
Europejski Instytut Innowacji 
i Technologii (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1). 
Zmienione rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 
z 11.12.2013, s. 174).

dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1). 
Zmienione rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 
z 11.12.2013, s. 174).

Or. en

Poprawka 138
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strategiczny plan innowacji na lata 2021–
2027 opiera się na ocenie skutków 
przeprowadzonej przez Komisję 
Europejską. W planie tym uwzględniono 
projekt SPI przedstawiony Komisji 
Europejskiej przez Radę Zarządzającą EIT 
w dniu 20 grudnia 2017 r. zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie EIT21. 
Odzwierciedla on również nowy [wniosek 
w sprawie programu „Horyzont Europa”] 
Komisji Europejskiej z czerwca 2018 r., 
w szczególności kluczową rolę EIT jako 
części filaru [„Otwartej innowacyjności”] 
(filar III) oraz jego wkład w sprostanie 
globalnym wyzwaniom, w tym realizację 
ustalonych celów w zakresie klimatu, 
a także konkurencyjność przemysłu 
europejskiego (filar II) i doskonała baza 
naukowa (filar I). SPI opiera się na 
doświadczeniach zdobytych w ostatnich 
latach funkcjonowania EIT oraz na 
wynikach szeroko zakrojonego procesu 
konsultacji z kluczowymi 
zainteresowanymi stronami.

Strategiczny plan innowacji na lata 2021–
2027 opiera się na ocenie skutków 
przeprowadzonej przez Komisję 
Europejską. W planie tym uwzględniono 
projekt SPI przedstawiony Komisji 
Europejskiej przez Radę Zarządzającą EIT 
w dniu 20 grudnia 2017 r. zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie EIT21. 
Odzwierciedla on również nowy [wniosek 
w sprawie programu „Horyzont Europa”] 
Komisji Europejskiej z czerwca 2018 r., 
w szczególności kluczową rolę EIT jako 
części filaru [„Otwarte innowacje”] (filar 
III) oraz jego wkład w sprostanie 
globalnym i społecznym wyzwaniom, 
w tym realizację ustalonych celów 
w zakresie klimatu, a także w europejską 
konkurencyjność przemysłową (filar II) 
i w doskonałą bazę naukową (filar I). SPI 
opiera się na doświadczeniach zdobytych 
w ostatnich latach funkcjonowania EIT 
oraz na wynikach szeroko zakrojonego 
procesu konsultacji z kluczowymi 
zainteresowanymi stronami.

_________________ _________________
21 Rozporządzenie Parlamentu 21 Rozporządzenie Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z 
dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1). 
Zmienione rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 
z 11.12.2013, s. 174).

Europejskiego i Rady (WE) nr 294/2008 z 
dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające 
Europejski Instytut Innowacji i 
Technologii (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1). 
Zmienione rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1292/2013 
z dnia 11 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 
z 11.12.2013, s. 174).

Or. en

Poprawka 139
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W SPI uwzględniono planowanie 
strategiczne w ramach programu 
„Horyzont Europa” w celu zapewnienia 
zgodności z działaniami programu 
ramowego i z innymi odpowiednimi 
programami Unii oraz zapewnienia 
dostosowania do priorytetów i zobowiązań 
UE, a także w celu zwiększenia 
komplementarności i synergii z krajowymi 
i regionalnymi programami i priorytetami 
finansowania.

W SPI uwzględniono planowanie 
strategiczne w ramach programu 
„Horyzont Europa” w celu zapewnienia 
zgodności z działaniami programu 
ramowego, jak również synergii 
i komplementarności z innymi 
odpowiednimi programami Unii oraz 
spójności z priorytetami i zobowiązaniami 
UE, w szczególności z Europejskim 
Zielonym Ładem. Ma on również na celu 
zwiększenie komplementarności i synergii 
z krajowymi i regionalnymi programami 
i priorytetami finansowania.

Or. en

Poprawka 140
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.1 – akapit 1
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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 szkolnictwa wyższego, badań 
naukowych i innowacji (trójkąt wiedzy), 
przy jednoczesnym silnym nacisku na 
talenty w dziedzinie przedsiębiorczości 
i umiejętności w zakresie innowacji. Od 
czasu utworzenia EIT stopniowo 
ugruntowywał swoją pozycję jako 
skuteczny instrument służący 
rozwiązywaniu problemów społecznych 
przez integrację trójkąta wiedzy 
i tworzenie ogólnoeuropejskich 
ekosystemów innowacji. Przeprowadzona 
w 2017 r. ocena śródokresowa EIT 
potwierdziła, że nadrzędne uzasadnienie 
istnienia EIT pozostaje ważne oraz że 
model integracji trójkąta wiedzy oparty na 
innowacjach nadal jest aktualny.

Or. en

Poprawka 141
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 

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 szkolnictwa wyższego, 
działalności gospodarczej, badań 
naukowych i innowacji (trójkąt wiedzy), 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 142
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
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 naukowei 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.

Dziesięć lat po ustanowieniu EIT tempo 
innowacji gwałtownie wzrosło. Innowacje 
zmieniają sektory gospodarki, zakłócają 
funkcjonowanie istniejących 
przedsiębiorstw i stwarzają 
bezprecedensowe możliwości. Wraz 
z rosnącym oddziaływaniem zmiany 
klimatu, 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 organizacjami 
edukacyjnymi, badawczymi, biznesowymi, 
sektora publicznego i trzeciego sektora 
nigdy nie były tak ważne jak dzisiaj, jeśli 
chodzi o przyczynianie się do stawienia 
czoła globalnym wyzwaniom związanym 
ze zmianą klimatu, utratą 
bioróżnorodności i niezrównoważonym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych, 
przejściem na gospodarkę o zerowej emisji 
gazów cieplarnianych netto, transformacją 



AM\1204114PL.docx 13/186 PE650.625v01-00

PL

cyfrową i społeczną, zmianami 
demograficznymi lub przyszłością opieki 
zdrowotnej i żywności.

Or. en

Poprawka 143
Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
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.

Dziesięć lat po ustanowieniu EIT tempo 
innowacji gwałtownie wzrosło. Innowacje 
zmieniają sektory gospodarki i całe 
społeczeństwo, zakłócają funkcjonowanie 
istniejących przedsiębiorstw i stwarzają 
bezprecedensowe możliwości, a także 
nowe wyzwania. 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, w tym rozprzestrzenianiem się 
pandemii, i żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Rozprzestrzenianie się pandemii i sposoby przeciwdziałania im z pewnością będą stanowić 
globalne wyzwanie w przyszłości.
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Poprawka 144
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
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.

Dziesięć lat po ustanowieniu EIT tempo 
innowacji wzrosło. Innowacje zmieniają 
sektory gospodarki, zakłócają 
funkcjonowanie istniejących 
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 
z opieką zdrowotną, żywnością, 
transformacją cyfrową oraz zmianami 
demograficznymi, a także nowymi 
strategiami gospodarczymi 
i przemysłowymi.

Or. en

Poprawka 145
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od czasu utworzenia EIT stopniowo 
ugruntowywał swoją pozycję jako 

Od czasu utworzenia EIT stopniowo 
ugruntowywał swoją pozycję jako 
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skuteczny instrument służący 
rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Działa on głównie poprzez wspólnoty 
wiedzy i innowacji (WWiI), które są 
szeroko zakrojonymi partnerstwami 
europejskimi między instytucjami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi, 
organizacjami biznesowymi i instytucjami 
badawczymi. Obecnie istnieje osiem WWiI 
działających w następujących obszarach: 
zmiana klimatu, transformacja cyfrowa, 
energia, żywność, zdrowie, surowce, 
mobilność w miastach oraz produkcja 
oferująca wartość dodaną (zob. rys. 2).

wyjątkowy instrument służący 
rozwiązywaniu problemów społecznych 
poprzez integrację trójkąta wiedzy. Działa 
on głównie poprzez wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI), które są szeroko 
zakrojonymi partnerstwami europejskimi 
między instytucjami edukacyjnymi 
i szkoleniowymi, organizacjami 
biznesowymi i instytucjami badawczymi. 
Obecnie istnieje osiem WWiI działających 
w następujących obszarach: zmiana 
klimatu, transformacja cyfrowa, energia, 
żywność, zdrowie, surowce, mobilność 
w miastach oraz produkcja oferująca 
wartość dodaną (zob. rys. 2). Cele EIT 
i WWiI są zawsze spójne 
z najistotniejszymi obszarami polityki 
Unii, takimi jak strategia przemysłowa, 
Zielony Ład i plan naprawy gospodarczej, 
i powinny przyczyniać się do ich realizacji.

Or. en

Poprawka 146
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od czasu utworzenia EIT stopniowo 
ugruntowywał swoją pozycję jako 
skuteczny instrument służący 
rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Działa on głównie poprzez wspólnoty 
wiedzy i innowacji (WWiI), które są 
szeroko zakrojonymi partnerstwami 
europejskimi między instytucjami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi, 
organizacjami biznesowymi i instytucjami 
badawczymi. Obecnie istnieje osiem WWiI 
działających w następujących obszarach: 
zmiana klimatu, transformacja cyfrowa, 
energia, żywność, zdrowie, surowce, 

Działa on głównie poprzez wspólnoty 
wiedzy i innowacji (WWiI), które zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie programu 
„Horyzont Europa” są szeroko 
zakrojonymi partnerstwami europejskimi 
między instytucjami edukacyjnymi 
i szkoleniowymi, organizacjami 
biznesowymi i instytucjami badawczymi. 
Obecnie istnieje osiem WWiI działających 
w następujących obszarach: zmiana 
klimatu, transformacja cyfrowa, energia, 
żywność, zdrowie, surowce, mobilność 
w miastach oraz produkcja oferująca 
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mobilność w miastach oraz produkcja 
oferująca wartość dodaną (zob. rys. 2).

wartość dodaną.

Or. en

Poprawka 147
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od czasu utworzenia EIT stopniowo 
ugruntowywał swoją pozycję jako 
skuteczny instrument służący 
rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Działa on głównie poprzez wspólnoty 
wiedzy i innowacji (WWiI), które są 
szeroko zakrojonymi partnerstwami 
europejskimi między instytucjami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi, 
organizacjami biznesowymi i instytucjami 
badawczymi. Obecnie istnieje osiem WWiI 
działających w następujących obszarach: 
zmiana klimatu, transformacja cyfrowa, 
energia, żywność, zdrowie, surowce, 
mobilność w miastach oraz produkcja 
oferująca wartość dodaną (zob. rys. 2).

Od czasu utworzenia EIT stopniowo 
ugruntowywał swoją pozycję jako 
skuteczny instrument służący 
rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Działa on głównie poprzez wspólnoty 
wiedzy i innowacji (WWiI), które są 
szeroko zakrojonymi partnerstwami 
europejskimi między instytucjami 
szkolnictwa wyższego i szkoleniowymi, 
organizacjami biznesowymi oraz 
organizacjami badawczymi 
i innowacyjnymi. Obecnie istnieje osiem 
WWiI działających w następujących 
obszarach: zmiana klimatu, transformacja 
cyfrowa, energia, żywność, zdrowie, 
surowce, mobilność w miastach oraz 
produkcja oferująca wartość dodaną (zob. 
rys. 2).

Or. en

Poprawka 148
Elena Lizzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Od czasu utworzenia EIT stopniowo Od czasu utworzenia EIT stopniowo 
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ugruntowywał swoją pozycję jako 
skuteczny instrument służący 
rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Działa on głównie poprzez wspólnoty 
wiedzy i innowacji (WWiI), które są 
szeroko zakrojonymi partnerstwami 
europejskimi między instytucjami 
edukacyjnymi i szkoleniowymi, 
organizacjami biznesowymi i instytucjami 
badawczymi. Obecnie istnieje osiem WWiI 
działających w następujących obszarach: 
zmiana klimatu, transformacja cyfrowa, 
energia, żywność, zdrowie, surowce, 
mobilność w miastach oraz produkcja 
oferująca wartość dodaną (zob. rys. 2).

ugruntowywał swoją pozycję jako 
instrument służący rozwiązywaniu 
problemów społecznych. Działa on 
głównie poprzez wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI), które są szeroko 
zakrojonymi partnerstwami europejskimi 
między instytucjami edukacyjnymi 
i szkoleniowymi, organizacjami 
biznesowymi i instytucjami badawczymi. 
Obecnie istnieje osiem WWiI działających 
w następujących obszarach: zmiana 
klimatu, transformacja cyfrowa, energia, 
żywność, zdrowie, surowce, mobilność 
w miastach oraz produkcja oferująca 
wartość dodaną (zob. rys. 2).

Or. en

Poprawka 149
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 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. Niemniej 
jednak konieczne jest zagwarantowanie 
sprawiedliwszego podziału wkładu 
finansowego EIT między partnerów WWiI 
przez unikanie jakiejkolwiek koncentracji 
geograficznej przyznanych środków 
finansowych.

_________________ _________________
22 „Centrum kolokacji” oznacza obszar 
geograficzny, na którym znajdują się 
główni partnerzy WWiI w trójkącie wiedzy 

22 „Centrum kolokacji” oznacza obszar 
geograficzny, na którym znajdują się 
główni partnerzy WWiI w trójkącie wiedzy 
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mogący łatwo kontaktować się ze sobą, 
będący punktem centralnym działalności 
WWiI na danym obszarze.

mogący łatwo kontaktować się ze sobą, 
będący punktem centralnym działalności 
WWiI na danym obszarze.

Or. en

Poprawka 150
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 5–
10 centrów kolokacji22, które mają pełnić 
rolę ośrodków geograficznych 
zapewniających również przestrzeń 
fizyczną i wirtualną dla interakcji 
wewnątrz lokalnego ekosystemu innowacji 
oraz dla praktycznej integracji trójkąta 
wiedzy. WWiI są zorganizowane zgodnie 
z ich odnośnym krajowym i regionalnym 
kontekstem innowacji i opierają się na 
ogólnoeuropejskiej sieci istniejącej 
infrastruktury i działań głównych 
partnerów WWiI w trójkącie wiedzy.

_________________ _________________
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.

Or. en

Poprawka 151
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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.

Jak dotąd każda WWiI jest zorganizowana 
wokół 5–10 centrów kolokacji22, które 
mają pełnić rolę regionalnych ośrodków 
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 przestrzeń 
fizyczną, określoną w sposób otwarty 
i przejrzysty i obejmującą 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.

Or. en

Uzasadnienie

Definicję centrum kolokacji dostosowano, tak aby była spójna z definicją zawartą 
w rozporządzeniu.

Poprawka 152
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 

— 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 
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i doktoranckim; i doktoranckim, a także rozwój programów 
i działań w zakresie przedsiębiorczości 
i umiejętności cyfrowych, mających na 
celu przekwalifikowanie i podnoszenie 
kwalifikacji zasobów ludzkich 
w kontekście uczenia się przez całe życie. 
Szczególną uwagę należy poświęcić 
jakości projektów, a kwestie płci muszą 
być monitorowane w specjalny sposób, ze 
szczególnym naciskiem na obszary, 
w których kobiety są wciąż niedostatecznie 
reprezentowane.

_________________ _________________
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”.

Or. en

Poprawka 153
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 w obszarze szkolnictwa 
wyższego 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; a także poprzez rozwój 
programów i działań w zakresie 
umiejętności cyfrowych, mających na celu 
przekwalifikowanie i podnoszenie 
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kwalifikacji zasobów ludzkich 
w kontekście uczenia się przez całe życie; 
zwracanie szczególnej uwagi na kwestie 
płci, zwłaszcza w obszarach, w których 
kobiety są wciąż niedostatecznie 
reprezentowane, takich jak ICT, nauki 
przyrodnicze, technologia, inżynieria 
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”.

Or. en

Poprawka 154
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
w ramach trójkąta wiedzy z silnymi 
komponentami z zakresu 
przedsiębiorczości mające na celu 
wyszkolenie kolejnych pokoleń talentów;

_________________
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 
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zasadzie „uczenia się przez działanie”.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by wszystkie działania WWiI były oparte na integracji wszystkich trzech 
elementów trójkąta wiedzy, tj. kształcenia, innowacji i tworzenia przedsiębiorstw, ponieważ 
jest to najskuteczniejszy sposób na osiągnięcie całości celów EIT i WWiI. Prowadzenie 
działań, które są opracowane wyłącznie w kontekście kształcenia, mających poprawić 
europejski system edukacji, wykracza poza misję EIT i jego WWiI.

Poprawka 155
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
innowacji iprzedsiębiorczości mające na 
celu przekwalifikowanie, podnoszenie 
kwalifikacji i wyszkolenie kolejnych 
pokoleń talentów, w tym opracowanie 
i wdrożenie programów, którym przyznano 
znak EIT23, w szczególności na poziomie 
magisterskim i doktoranckim;

_________________ _________________
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”.

Or. en

Poprawka 156
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Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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;

— działania wspierające badania 
naukowe i innowacje mające na celu 
opracowanie innowacyjnych 
i zrównoważonych produktów, procesów, 
technologii i usług oraz rozwiązań 
nietechnologicznych, które odpowiadają 
na konkretne możliwości rynkowe i którym 
przyświeca cel ekonomiczny lub 
społeczny;

Or. en

Poprawka 157
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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;

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

Or. en

Poprawka 158
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 3 – tiret 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— działania z zakresu tworzenia 
przedsiębiorstw i działania wspierające 
takie jak programy akceleratorów mające 
na celu udzielenie pomocy 
przedsiębiorcom w przekładaniu ich 
pomysłów na udane projekty 
i przyspieszenie procesu rozwoju.

— działania z zakresu tworzenia 
przedsiębiorstw i działania wspierające 
takie jak programy akceleratorów mające 
na celu udzielenie pomocy 
przedsiębiorcom w przekładaniu ich 
pomysłów na udane projekty 
i przyspieszenie procesu rozwoju. Należy 
poświęcić większą uwagę działaniom 
badawczym, które muszą stanowić 
integralną część biznesplanu istniejących 
i nowych WWiI, w celu nawiązywania 
ściślejszych i opłacalnych relacji z małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

Or. en

Poprawka 159
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— działania z zakresu tworzenia 
przedsiębiorstw i działania wspierające 
takie jak programy akceleratorów mające 
na celu udzielenie pomocy 
przedsiębiorcom w przekładaniu ich 
pomysłów na udane projekty 
i przyspieszenie procesu rozwoju.

— (Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. en

Poprawka 160
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niemniej jednak wszystkie obecne 
i przyszłe WWiI muszą dołożyć wszelkich 
starań, aby poświęcić większą uwagę 
badaniom naukowym prowadzonym 
w ramach trójkąta wiedzy, które wraz 
z kształceniem i innowacjami przyczyniają 
się do rozwoju przedsiębiorczości i do 
ekosystemu innowacji.

Or. en

Poprawka 161
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na 
zapewnienie równowagi płci i na 
podejścia uwzględniające aspekt płci, 
zwłaszcza w obszarach, w których kobiety 
są wciąż niedostatecznie reprezentowane.

Or. en

Poprawka 162
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie obecne i przyszłe WWiI muszą 
zapewnić równowagę między trzema 
bokami trójkąta wiedzy, aby zachować 
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wyjątkową cechę WWiI.

Or. en

Poprawka 163
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kształcenie i szkolenie, rozwój talentów 
i umiejętności stanowią podstawę modelu 
EIT. Żadne inne działanie UE w zakresie 
innowacji nie obejmuje szkolnictwa 
wyższego w łańcuchu wartości innowacji 
w takim stopniu, jak EIT. Program 
kształcenia EIT ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju wysoce przedsiębiorczych 
i wykwalifikowanych innowatorów. Do 
2017 r. ponad 1 700 absolwentów 
ukończyło z powodzeniem program 
magisterski lub doktorancki opatrzony 
znakiem EIT, a tysiące uczestniczyło 
w przedsiębiorczych i innowacyjnych 
działaniach edukacyjnych i formatach 
kształcenia.

Kształcenie i szkolenie, rozwój talentów 
i umiejętności stanowią podstawę modelu 
EIT. Żadne inne działanie UE w zakresie 
innowacji nie obejmuje szkolnictwa 
wyższego w łańcuchu wartości innowacji 
w takim stopniu, jak EIT. Program 
kształcenia EIT ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju wysoce przedsiębiorczych 
i wykwalifikowanych innowatorów.

Or. en

Poprawka 164
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zorientowanie na globalne wyzwania 
poprzez integrację trójkąta wiedzy 

Zorientowanie na globalne i społeczne 
wyzwania poprzez integrację trójkąta 
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odróżnia EIT od innych instrumentów 
innowacyjnych. Przyznając WWiI dotację 
na okres do 15 lat, EIT realizuje swój 
długoterminowy cel, jakim jest stawianie 
czoła globalnym wyzwaniom za pomocą 
innowacyjnych produktów i usług oraz 
przynoszenie konkretnych korzyści 
naszemu społeczeństwu i obywatelom. EIT 
postawił sobie również za cel, aby WWiI 
po 15 latach stały się finansowo 
zrównoważone, co jest wyjątkową cechą, 
która prowadzi do powstania 
innowacyjnego instrumentu 
ukierunkowanego na działalność 
gospodarczą i wyniki. W tym kontekście 
WWiI muszą opracować i wdrożyć 
strategie generujące przychody w celu 
zachowania swojego ekosystemu innowacji 
po okresie objętym umową o udzielenie 
dotacji.

wiedzy odróżnia EIT od innych 
instrumentów innowacyjnych. Przyznając 
WWiI dotację na okres do 15 lat, EIT 
realizuje swój długoterminowy cel, jakim 
jest stawianie czoła globalnym 
i społecznym wyzwaniom za pomocą 
innowacyjnych produktów i usług, 
podnosząc tym samym jakość życia 
w Europie oraz przynosząc konkretne 
korzyści naszemu społeczeństwu 
i obywatelom. EIT postawił również WWiI 
za cel, aby najpóźniej po 15 latach stały się 
finansowo zrównoważone, co jest 
wyjątkową cechą, która prowadzi do 
powstania innowacyjnego instrumentu 
ukierunkowanego na działalność 
gospodarczą i wyniki. W tym kontekście 
WWiI muszą opracować i wdrożyć 
strategie generujące przychody w celu 
zachowania swojego ekosystemu innowacji 
po okresie objętym umową o udzielenie 
dotacji. Należy jak najszybciej zapewnić 
stabilność finansowania działań 
związanych z rynkiem i działań 
innowacyjnych WWiI. W przypadku 
szkolnictwa wyższego, szkoleń oraz 
horyzontalnych działań WWiI powinna 
jednak istnieć możliwość dalszego 
korzystania z finansowania EIT po 
upływie 15 lat, po przeprowadzeniu 
pozytywnej i szczegółowej oceny przez 
niezależnych ekspertów.

Or. en

Poprawka 165
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zorientowanie na globalne wyzwania 
poprzez integrację trójkąta wiedzy 

Zorientowanie na globalne wyzwania 
poprzez integrację trójkąta wiedzy 
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odróżnia EIT od innych instrumentów 
innowacyjnych. Przyznając WWiI dotację 
na okres do 15 lat, EIT realizuje swój 
długoterminowy cel, jakim jest stawianie 
czoła globalnym wyzwaniom za pomocą 
innowacyjnych produktów i usług oraz 
przynoszenie konkretnych korzyści 
naszemu społeczeństwu i obywatelom. EIT 
postawił sobie również za cel, aby WWiI 
po 15 latach stały się finansowo 
zrównoważone, co jest wyjątkową cechą, 
która prowadzi do powstania 
innowacyjnego instrumentu 
ukierunkowanego na działalność 
gospodarczą i wyniki. W tym kontekście 
WWiI muszą opracować i wdrożyć 
strategie generujące przychody w celu 
zachowania swojego ekosystemu innowacji 
po okresie objętym umową o udzielenie 
dotacji.

odróżnia EIT od innych instrumentów 
innowacyjnych. Przyznając WWiI dotację 
na okres do 15 lat na podstawie 
długoterminowej ramowej umowy 
o partnerstwie, EIT zapewnia WWiI i ich 
beneficjentom długoterminową stabilność, 
która umożliwia im stawianie czoła 
globalnym wyzwaniom za pomocą 
innowacyjnych i zrównoważonych 
produktów, procesów, usług i rozwiązań, 
oraz przynosi konkretne korzyści naszemu 
społeczeństwu i obywatelom. EIT postawił 
sobie również za cel, aby WWiI po 15 
latach stały się finansowo zrównoważone, 
co jest wyjątkową cechą, która powinna 
prowadzić do powstania innowacyjnego 
instrumentu ukierunkowanego na 
działalność gospodarczą i skutki. W tym 
kontekście WWiI w ścisłej współpracy 
z EIT opracowują i wdrażają strategie 
generujące przychody w celu osiągnięcia 
niezależności finansowej i zachowania 
swojego ekosystemu innowacji po okresie 
objętym długoterminowymi ramowymi 
umowami o partnerstwie z EIT.

Or. en

Poprawka 166
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 

Podejście EIT przyczynia się zarówno do 
innowacji stopniowych, jak i radykalnych, 
aby skutecznie zaradzić niedoskonałościom 
rynku i pomóc w przekształceniu sektorów 
gospodarki, wspierać tworzenie MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up oraz 
sprzyjać trwałym zmianom systemowym 
naszej gospodarki i społeczeństwa 
ukierunkowanym na redukcję emisji 
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ramowe, które są niezbędne do rozwoju 
sprawnie funkcjonującego ekosystemu 
innowacji i rozwoju innowacji.

gazów cieplarnianych do zera netto. 
Umożliwia ono tworzenie 
długoterminowych strategii biznesowych 
mających na celu sprostanie globalnym 
i społecznym wyzwaniom oraz pomaga 
tworzyć warunki ramowe, które są 
niezbędne do rozwoju sprawnie 
funkcjonującego ekosystemu innowacji 
i rozwoju innowacji.

Or. en

Poprawka 167
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 pomaga budować 
odporność, zwiększa zrównoważoność i 
przyczynia się zarówno do powstawania 
innowacji stopniowych, jak i radykalnych, 
które mają skutecznie zaradzić 
niedoskonałościom rynku i pomóc 
w przekształceniu sektorów gospodarki, 
a także wspierać tworzenie 
przedsiębiorstw typu start-up i spin-off 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). 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.

Or. en

Poprawka 168
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
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. Sprzyja 
ono również wspieraniu i tworzeniu 
przedsiębiorstw typu start-up oraz MŚP.

Or. en

Poprawka 169
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
powstawania innowacji stopniowych, jak 
i radykalnych, które mają skutecznie 
zaradzić niedoskonałościom rynku i pomóc 
w przekształceniu sektorów gospodarki 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Umożliwia ono tworzenie 
długoterminowych strategii biznesowych 
mających na celu sprostanie globalnym 
i społecznym wyzwaniom oraz pomaga 
tworzyć warunki ramowe, które są 
niezbędne do rozwoju sprawnie 
funkcjonującego ekosystemu innowacji 
i rozwoju innowacji.

Or. en
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Poprawka 170
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT oferuje wydajną i skuteczną platformę 
do uruchamiania, zwiększania skali WWiI 
i zarządzania nimi, co wywołuje znaczące 
efekty sieciowe i zapewnia pozytywne 
skutki uboczne (zob. rys. 2 poniżej). 
Pierwsza fala WWiI („EIT Digital”, „EIT 
Climate-KIC”, „EIT InnoEnergy”) 
uruchomiona w 2009 r. zapewniła sobie 
ugruntowaną pozycję i uzyskała dojrzałość, 
a po 2024 r. ich ramowe umowy 
o partnerstwie zostaną rozwiązane zgodnie 
z maksymalnym okresem trwania dotacji. 
Druga i trzecia generacja WWiI („EIT 
Health” i „EIT Raw Materials” (2014 r.), 
„EIT Food” (2016 r.)) pozostają w trakcie 
rozwoju. „EIT Urban Mobility” i „EIT 
Manufacturing” to dwie WWiI 
wyznaczone w grudniu 2018 r., 
rozpoczynające działalność w 2019 r.

EIT oferuje wydajną i skuteczną platformę 
do uruchamiania, zwiększania skali WWiI 
i zarządzania nimi, co wywołuje znaczące 
efekty sieciowe i zapewnia pozytywne 
skutki uboczne (zob. rys. 2 poniżej). 
Pierwsza fala WWiI („EIT Digital”, „EIT 
Climate-KIC”, „EIT InnoEnergy”) 
uruchomiona w 2009 r. zapewniła sobie 
ugruntowaną pozycję i uzyskała dojrzałość, 
a po 2024 r. ich ramowe umowy 
o partnerstwie powinny zostać rozwiązane 
zgodnie z maksymalnym okresem trwania 
dotacji. Rada Zarządzająca EIT może 
jednak, po przeprowadzeniu szczegółowej 
i pozytywnej oceny przez niezależnych 
ekspertów, podjąć decyzję o ewentualnym 
przedłużeniu ramowej umowy 
o partnerstwie. Okres takiego 
przedłużenia nie może przekroczyć trzech 
lat. Druga i trzecia generacja WWiI („EIT 
Health” i „EIT Raw Materials” (2014 r.), 
„EIT Food” (2016 r.)) pozostają w trakcie 
rozwoju. „EIT Urban Mobility” i „EIT 
Manufacturing” to dwie WWiI 
wyznaczone w grudniu 2018 r., 
rozpoczynające działalność w 2019 r.

Or. en

Poprawka 171
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT oferuje wydajną i skuteczną platformę 
do uruchamiania, zwiększania skali WWiI 
i zarządzania nimi, co wywołuje znaczące 
efekty sieciowe i zapewnia pozytywne 
skutki uboczne (zob. rys. 2 poniżej). 
Pierwsza fala WWiI („EIT Digital”, „EIT 
Climate-KIC”, „EIT InnoEnergy”) 
uruchomiona w 2009 r. zapewniła sobie 
ugruntowaną pozycję i uzyskała dojrzałość, 
a po 2024 r. ich ramowe umowy 
o partnerstwie zostaną rozwiązane zgodnie 
z maksymalnym okresem trwania dotacji. 
Druga i trzecia generacja WWiI („EIT 
Health” i „EIT Raw Materials” (2014 r.), 
„EIT Food” (2016 r.)) pozostają w trakcie 
rozwoju. „EIT Urban Mobility” i „EIT 
Manufacturing” to dwie WWiI 
wyznaczone w grudniu 2018 r., 
rozpoczynające działalność w 2019 r.

EIT oferuje wydajną i skuteczną platformę 
do uruchamiania, zwiększania skali WWiI 
i zarządzania nimi, co wywołuje znaczące 
efekty sieciowe i zapewnia pozytywne 
skutki uboczne (zob. rys. 2 poniżej). 
Pierwsza fala WWiI („EIT Digital”, „EIT 
Climate-KIC”, „EIT InnoEnergy”) 
uruchomiona w 2009 r. zapewniła sobie 
ugruntowaną pozycję i uzyskała dojrzałość, 
a po 2024 r. ich ramowe umowy 
o partnerstwie zostaną rozwiązane zgodnie 
z art. 11 rozporządzenia w sprawie EIT. 
Druga i trzecia generacja WWiI („EIT 
Health” i „EIT Raw Materials” (2014 r.), 
„EIT Food” (2016 r.)) pozostają w trakcie 
rozwoju. „EIT Urban Mobility” i „EIT 
Manufacturing” to dwie WWiI 
wyznaczone w grudniu 2018 r., 
rozpoczynające działalność w 2019 r.

Or. en

Poprawka 172
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT oferuje wydajną i skuteczną platformę 
do uruchamiania, zwiększania skali WWiI 
i zarządzania nimi, co wywołuje znaczące 
efekty sieciowe i zapewnia pozytywne 
skutki uboczne (zob. rys. 2 poniżej). 
Pierwsza fala WWiI („EIT Digital”, „EIT 
Climate-KIC”, „EIT InnoEnergy”) 
uruchomiona w 2009 r. zapewniła sobie 
ugruntowaną pozycję i uzyskała dojrzałość, 
a po 2024 r. ich ramowe umowy 
o partnerstwie zostaną rozwiązane zgodnie 
z maksymalnym okresem trwania dotacji. 
Druga i trzecia generacja WWiI („EIT 

EIT oferuje wydajną i skuteczną platformę 
do uruchamiania, zwiększania skali WWiI 
i zarządzania nimi, co wywołuje znaczące 
efekty sieciowe i zapewnia pozytywne 
skutki uboczne (zob. rys. 2 poniżej). 
Pierwsza fala WWiI („EIT Digital”, „EIT 
Climate-KIC”, „EIT InnoEnergy”) 
uruchomiona w 2009 r. zapewniła sobie 
ugruntowaną pozycję i uzyskała dojrzałość, 
a po 2024 r. ich ramowe umowy 
o partnerstwie zostaną rozwiązane zgodnie 
z maksymalnym okresem trwania dotacji. 
Druga i trzecia generacja WWiI („EIT 
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Health” i „EIT Raw Materials” (2014 r.), 
„EIT Food” (2016 r.)) pozostają w trakcie 
rozwoju. „EIT Urban Mobility” i „EIT 
Manufacturing” to dwie WWiI 
wyznaczone w grudniu 2018 r., 
rozpoczynające działalność w 2019 r.

Health” i „EIT Raw Materials” (2014 r.), 
„EIT Food” (2016 r.)) pozostają w trakcie 
rozwoju. „EIT Urban Mobility” i „EIT 
Manufacturing” to dwie WWiI 
wyznaczone w grudniu 2018 r., które 
rozpoczęły działalność w 2019 r.

Or. en

Poprawka 173
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzięki ośmiu WWiI z ponad 1 000 
partnerów z sektora przedsiębiorstw, badań 
i edukacji EIT stanowi największy 
ekosystem innowacji wspierany przez UE. 
EIT wsparł ponad 1 200 przedsiębiorstw 
typu start-up i innowacyjnych projektów, 
co doprowadziło do przyciągnięcia przez te 
przedsiębiorstwa ponad 890 mln EUR 
finansowania zewnętrznego i stworzenia 
ponad 6 000 miejsc pracy przez objęte 
wsparciem przedsiębiorstwa typu start-up. 
Ponad 50 % partnerów WWiI pochodzi 
z sektora przedsiębiorstw (przemysł, MŚP 
i przedsiębiorstwa typu start-up), co 
świadczy o bliskich związkach z rynkiem. 
Wzrost liczby partnerów w każdej WWiI 
świadczy o atrakcyjności 
i długoterminowym potencjale modelu 
EIT. Do 2019 r. w WWiI EIT uczestniczy 
ponad 600 przedsiębiorstw, 250 instytucji 
szkolnictwa wyższego, 200 instytucji 
badawczych oraz ponad 50 organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i władz.

Dzięki ośmiu WWiI z ponad 1 000 
partnerów z sektora przedsiębiorstw, badań 
i edukacji EIT stanowi największy 
ekosystem innowacji wspierany przez UE. 
EIT wsparł ponad 1 200 przedsiębiorstw 
typu start-up i innowacyjnych projektów, 
co doprowadziło do przyciągnięcia przez te 
przedsiębiorstwa ponad 890 mln EUR 
finansowania zewnętrznego i stworzenia 
ponad 6 000 miejsc pracy przez objęte 
wsparciem przedsiębiorstwa typu start-up. 
Ponad 50 % partnerów WWiI pochodzi 
z sektora przedsiębiorstw (przemysł, MŚP 
i przedsiębiorstwa typu start-up), co 
świadczy o bliskich związkach z rynkiem. 
Do 2019 r. w WWiI EIT uczestniczy ponad 
600 przedsiębiorstw, 250 instytucji 
szkolnictwa wyższego, 200 instytucji 
badawczych oraz ponad 50 organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego i władz.

Or. en
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Poprawka 174
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
regionalny na państwa, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. Dzięki 
RSI EIT rozszerzył swoją działalność 
w całej Europie i obecnie oferuje 
regionom o niskich wynikach  w zakresie 
innowacji możliwość angażowania się 
w działania w dziedzinie trójkąta wiedzy 
w ramach wspólnoty WWiI. Znajduje to 
również odzwierciedlenie w udziale 
finansowania EIT przyznanego 
partnerom z UE-13 (8,3 % w porównaniu 
z 4,8 % w programie „Horyzont 2020” 
od 2018 r.).

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
regionalny na państwa i regiony, które są 
skromnymi i umiarkowanymi 
innowatorami. Dzięki RSI EIT musi 
jeszcze bardziej rozszerzyć swoją 
działalność w całej Europie i oferować 
państwom i regionom, które mają słabsze 
wyniki w zakresie badań naukowych 
i innowacji, możliwość angażowania się 
w działania w dziedzinie trójkąta wiedzy 
w ramach wspólnoty EIT, łącznie 
z potencjalnym tworzeniem nowych 
centrów kolokacji w regionach 
i państwach, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. WWiI 
muszą ściśle współpracować 
z instytucjami zarządzającymi we 
wszystkich regionach, aby zachęcać do 
szerszego wykorzystywania unijnych 
funduszy ESI na badania naukowe 
i innowacje i wspierać komplementarność 
z tymi funduszami.

Or. en

Poprawka 175
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 14
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
regionalny na państwa, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. Dzięki 
RSI EIT rozszerzył swoją działalność 
w całej Europie i obecnie oferuje 
regionom o niskich wynikach w zakresie 
innowacji możliwość angażowania się 
w działania w dziedzinie trójkąta wiedzy 
w ramach wspólnoty WWiI. Znajduje to 
również odzwierciedlenie w udziale 
finansowania EIT przyznanego 
partnerom z UE-13 (8,3 % w porównaniu 
z 4,8 % w programie „Horyzont 2020” 
od 2018 r.).

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
regionalny na państwa, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. Dzięki 
RSI EIT musi jeszcze bardziej rozszerzyć 
swoją działalność w całej Europie. RSI 
musi być ukierunkowany na oferowanie 
państwom osiągającym słabe wyniki 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
(zgodnie z definicją zawartą w programie 
„Horyzont Europa”) oraz państwom, 
które są skromnymi i umiarkowanymi 
innowatorami (według Europejskiego 
Rankingu Innowacyjności), nowych 
możliwości angażowania się w działania 
w dziedzinie trójkąta wiedzy w ramach 
wspólnoty EIT. RSI musi być również 
wykorzystywany do tworzenia nowych 
centrów kolokacji w tych państwach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić państwa, na które ukierunkowany jest RSI. Odniesienie do konkretnych norm 
programu „Horyzont Europa” oraz do rocznych wyników Europejskiego Rankingu 
Innowacyjności pozwala osiągnąć ten cel i łączy SPI EIT z odpowiednimi dokumentami 
programowymi.

Poprawka 176
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
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regionalny na państwa, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. Dzięki 
RSI EIT rozszerzył swoją działalność 
w całej Europie i obecnie oferuje 
regionom o niskich wynikach w zakresie 
innowacji możliwość angażowania się 
w działania w dziedzinie trójkąta wiedzy 
w ramach wspólnoty WWiI. Znajduje to 
również odzwierciedlenie w udziale 
finansowania EIT przyznanego 
partnerom z UE-13 (8,3 % w porównaniu 
z 4,8 % w programie „Horyzont 2020” 
od 2018 r.).

regionalny na państwa, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. Dzięki 
RSI EIT musi znacznie bardziej nasilić 
i rozszerzyć swoją działalność w całej 
Europie w celu oferowania regionom 
o niskich wynikach w zakresie innowacji 
nowych możliwości oraz angażowania się 
w działania w dziedzinie trójkąta wiedzy 
w ramach wspólnoty EIT.

Or. en

Poprawka 177
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
regionalny na państwa, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. Dzięki 
RSI EIT rozszerzył swoją działalność 
w całej Europie i obecnie oferuje regionom 
o niskich wynikach w zakresie innowacji 
możliwość angażowania się w działania 
w dziedzinie trójkąta wiedzy w ramach 
wspólnoty WWiI. Znajduje to również 
odzwierciedlenie w udziale finansowania 
EIT przyznanego partnerom z UE-13 
(8,3 % w porównaniu z 4,8 % 
w programie „Horyzont 2020” 
od 2018 r.).

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
regionalny na regiony i państwa, które są 
skromnymi i umiarkowanymi 
innowatorami. Dzięki RSI EIT rozszerzył 
swoją działalność w całej Europie 
i obecnie oferuje regionom i państwom 
o skromnych i średnich wynikach 
w zakresie innowacji według 
Europejskiego Rankingu Innowacyjności 
możliwość angażowania się w działania 
w dziedzinie trójkąta wiedzy w ramach 
wspólnoty EIT.

Or. en
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Poprawka 178
Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
regionalny na państwa, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. Dzięki 
RSI EIT rozszerzył swoją działalność 
w całej Europie i obecnie oferuje regionom 
o niskich wynikach w zakresie innowacji 
możliwość angażowania się w działania 
w dziedzinie trójkąta wiedzy w ramach 
wspólnoty WWiI. Znajduje to również 
odzwierciedlenie w udziale finansowania 
EIT przyznanego partnerom z UE-13 
(8,3 % w porównaniu z 4,8 % 
w programie „Horyzont 2020” 
od 2018 r.).

W kontekście utrzymujących się 
dysproporcji regionalnych w wynikach 
w zakresie innowacji EIT uruchomił 
w 2014 r. Regionalny System Innowacji 
(RSI), aby rozszerzyć swój zasięg 
regionalny na państwa, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami. Dzięki 
RSI EIT musi jeszcze bardziej rozszerzyć 
swoją działalność w całej Europie 
i obecnie oferować regionom w państwach 
o skromnych i średnich wynikach 
w zakresie innowacji zgodnie z definicją 
Europejskiego Rankingu Innowacyjności 
i Regionalnego Rankingu Innowacyjności 
możliwość angażowania się w działania 
w dziedzinie trójkąta wiedzy w ramach 
wspólnoty WWiI.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest korzystanie z Europejskiego Rankingu Innowacyjności i Regionalnego Rankingu 
Innowacyjności, ponieważ są to oficjalne narzędzia UE do określania regionów i państw 
osiągających słabe wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji.

Poprawka 179
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT był w stanie zachować prężność EIT był w stanie zachować prężność 
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i opracować zasady zarządzania i przepisy 
dotyczące skutecznego zarządzania WWiI 
w ogólnych ramach programu „Horyzont 
2020” zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie EIT. Jego niezależność 
operacyjna pozwoliła mu przetestować 
i skutecznie wdrożyć szereg nowości 
w zarządzaniu beneficjentami, takich jak 
konkurencyjny mechanizm finansowania, 
cele w zakresie stabilności finansowania 
i konkretne kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania.

i opracować zasady zarządzania i przepisy 
dotyczące skutecznego zarządzania WWiI 
w ogólnych ramach programu „Horyzont 
2020” zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie EIT. Jego niezależność 
operacyjna pozwoliła mu przetestować 
i skutecznie wdrożyć szereg nowości 
w zarządzaniu beneficjentami, takich jak 
konkurencyjny mechanizm finansowania, 
cele w zakresie stabilności finansowania 
i konkretne kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania. EIT i jego WWiI 
w jak największym stopniu działają 
w oparciu o wzór umowy o udzielenie 
dotacji w ramach programu „Horyzont 
Europa” i stosują odstępstwa od zasad 
programu „Horyzont Europa” określone 
w rozporządzeniu [rozporządzenie 
w sprawie EIT] tylko wtedy, gdy jest to 
konieczne do osiągnięcia ich celów oraz 
gdy jest to należycie uzasadnione 
i określone w akcie delegowanym.

Or. en

Poprawka 180
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT był w stanie zachować prężność 
i opracować zasady zarządzania i przepisy 
dotyczące skutecznego zarządzania WWiI 
w ogólnych ramach programu „Horyzont 
2020” zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie EIT. Jego niezależność 
operacyjna pozwoliła mu przetestować 
i skutecznie wdrożyć szereg nowości 
w zarządzaniu beneficjentami, takich jak 
konkurencyjny mechanizm finansowania, 
cele w zakresie stabilności finansowania 
i konkretne kluczowe wskaźniki 

EIT był w stanie zachować prężność 
i opracować zasady zarządzania i przepisy 
dotyczące skutecznego zarządzania WWiI 
w ogólnych ramach programu „Horyzont 
2020” zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie EIT. Jego niezależność 
operacyjna pozwoliła mu przetestować 
i skutecznie wdrożyć szereg nowości 
w zarządzaniu beneficjentami, takich jak 
konkurencyjny mechanizm finansowania, 
cele w zakresie stabilności finansowania 
i konkretne kluczowe wskaźniki 
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skuteczności działania. skuteczności działania.

EIT i jego WWiI w jak największym 
stopniu działają w oparciu o wzór umowy 
o udzielenie dotacji w ramach programu 
„Horyzont Europa”. Ze względu na 
specyfikę modelu EIT-WWiI odstępstwa 
od zasad uczestnictwa i upowszechniania 
programu „Horyzont Europa” określono 
w art. 8 rozporządzenia w sprawie EIT.

Or. en

Poprawka 181
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT był w stanie zachować prężność 
i opracować zasady zarządzania i przepisy 
dotyczące skutecznego zarządzania WWiI 
w ogólnych ramach programu „Horyzont 
2020” zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie EIT. Jego niezależność 
operacyjna pozwoliła mu przetestować 
i skutecznie wdrożyć szereg nowości 
w zarządzaniu beneficjentami, takich jak 
konkurencyjny mechanizm finansowania, 
cele w zakresie stabilności finansowania 
i konkretne kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania.

EIT był w stanie zachować prężność 
i opracować zasady zarządzania i przepisy 
dotyczące skutecznego zarządzania WWiI 
w ogólnych ramach programu „Horyzont 
2020” zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie EIT. Jego niezależność 
operacyjna pozwoliła mu przetestować 
i skutecznie wdrożyć szereg nowości 
w zarządzaniu beneficjentami, takich jak 
konkurencyjny mechanizm finansowania, 
cele w zakresie stabilności finansowania 
i konkretne kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania. EIT i wszystkie 
WWiI, nowe i istniejące, działają 
w oparciu o wzór umowy o udzielenie 
dotacji w ramach programu „Horyzont 
Europa” i stosują się do niej, aby uprościć 
i zmniejszyć koszty administracyjne dla 
beneficjentów.

Or. en

Poprawka 182
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
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w imieniu grupy PPE
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.2 – akapit 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT był w stanie zachować prężność 
i opracować zasady zarządzania i przepisy 
dotyczące skutecznego zarządzania WWiI 
w ogólnych ramach programu „Horyzont 
2020” zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie EIT. Jego niezależność 
operacyjna pozwoliła mu przetestować 
i skutecznie wdrożyć szereg nowości 
w zarządzaniu beneficjentami, takich jak 
konkurencyjny mechanizm finansowania, 
cele w zakresie stabilności finansowania 
i konkretne kluczowe wskaźniki 
skuteczności działania.

EIT był w stanie zachować prężność 
i opracować zasady zarządzania i przepisy 
dotyczące skutecznego zarządzania WWiI 
w ogólnych ramach programu „Horyzont 
2020” zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie EIT. Jego niezależność 
operacyjna pozwoliła mu przetestować 
i skutecznie wdrożyć szereg nowości 
w zarządzaniu beneficjentami, takich jak 
konkurencyjny mechanizm finansowania, 
który staje się standardowym systemem 
finansowania, cele w zakresie stabilności 
finansowania i konkretne kluczowe 
wskaźniki skuteczności działania.

Or. en

Poprawka 183
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 
w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym wyzwaniom, 

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 
w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym wyzwaniom, 
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w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 
w całej Unii. UE zmaga się przede 
wszystkim z trzema wyzwaniami, które 
będą nadawać kierunek działaniom EIT 
w latach 2021–2027 i są odzwierciedlone 
w jego celach ogólnych.

w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 
w całej Unii. UE zmaga się przede 
wszystkim z trzema wyzwaniami, które 
będą nadawać kierunek działaniom EIT 
w latach 2021–2027 i są odzwierciedlone 
w jego celach ogólnych. EIT i jego WWiI 
w jak największym stopniu działają 
w oparciu o wzór umowy o udzielenie 
dotacji w ramach programu „Horyzont 
Europa”. Odstępstwa od zasad programu 
„Horyzont Europa” określone 
w rozporządzeniu … [rozporządzenie 
w sprawie EIT] są ograniczone i należycie 
uzasadnione wyłącznie celami EIT i jego 
WWiI.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślenie, że odstępstwa od wzoru umowy o udzielenie dotacji w ramach programu 
„Horyzont Europa” powinny rzeczywiście stanowić wyjątek, a nie normę.

Poprawka 184
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 
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w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym wyzwaniom, 
w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 
w całej Unii. UE zmaga się przede 
wszystkim z trzema wyzwaniami, które 
będą nadawać kierunek działaniom EIT 
w latach 2021–2027 i są odzwierciedlone 
w jego celach ogólnych.

w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym i społecznym 
wyzwaniom, w tym w zakresie zmiany 
klimatu oraz osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 
w całej Unii, do czego potrzebne będą 
wszystkie dostępne talenty. Konieczne 
staje się zatem aktywne wspieranie 
uczestnictwa kobiet. UE zmaga się przede 
wszystkim z czterema wyzwaniami, które 
będą nadawać kierunek działaniom EIT 
w latach 2021–2027 i są odzwierciedlone 
w jego celach ogólnych.

Or. en

Poprawka 185
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 
w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym wyzwaniom, 
w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 

EIT stanowi integralną część ogólnych 
ram programu „Horyzont Europa”, którego 
celem jest m.in. wywieranie wpływu 
naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać zrównoważoność i 
konkurencyjność we wszystkich państwach 
członkowskich oraz przyczyniać się do 
sprostania globalnym wyzwaniom 
społecznym, w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju oraz do 
wywiązania się z zobowiązania UE 
wynikającego z porozumienia paryskiego. 
Podstawowym warunkiem powodzenia 
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w całej Unii. UE zmaga się przede 
wszystkim z trzema wyzwaniami, które 
będą nadawać kierunek działaniom EIT 
w latach 2021–2027 i są odzwierciedlone 
w jego celach ogólnych.

tego przedsięwzięcia jest podejmowanie 
działań w odpowiedzi na utrzymującą się 
potrzebę zwiększenia zdolności 
innowacyjnych w całej Unii. UE zmaga się 
przede wszystkim z trzema wyzwaniami, 
które będą nadawać kierunek działaniom 
EIT w latach 2021–2027 i są 
odzwierciedlone w jego celach ogólnych.

Or. en

Poprawka 186
Elena Lizzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 
w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym wyzwaniom, 
w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 
w całej Unii. UE zmaga się przede 
wszystkim z trzema wyzwaniami, które 
będą nadawać kierunek działaniom EIT 
w latach 2021–2027 i są odzwierciedlone 
w jego celach ogólnych.

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 
w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym wyzwaniom, 
w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 
w całej Unii, a także lepsze i większe 
zaangażowanie MŚP. UE zmaga się 
przede wszystkim z trzema wyzwaniami, 
które będą nadawać kierunek działaniom 
EIT w latach 2021–2027 i są 
odzwierciedlone w jego celach ogólnych.

Or. en



PE650.625v01-00 44/186 AM\1204114PL.docx

PL

Poprawka 187
Ignazio Corrao

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 
w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym wyzwaniom, 
w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 
w całej Unii. UE zmaga się przede 
wszystkim z trzema wyzwaniami, które 
będą nadawać kierunek działaniom EIT 
w latach 2021–2027 i są odzwierciedlone 
w jego celach ogólnych.

EIT stanowi część ogólnych ram programu 
„Horyzont Europa”, którego celem jest 
m.in. wywieranie wpływu naukowego, 
gospodarczego/technologicznego 
i społecznego, aby wzmocnić bazy 
naukowe i technologiczne Unii; 
zrealizować strategiczne priorytety polityki 
Unii, wspierać jej konkurencyjność we 
wszystkich państwach członkowskich, 
w tym w przemyśle, oraz przyczyniać się 
do sprostania globalnym wyzwaniom, 
w tym do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju. Podstawowym 
warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest podejmowanie działań 
w odpowiedzi na utrzymującą się potrzebę 
zwiększenia zdolności innowacyjnych 
w całej Unii oraz wprowadzanie wyników 
badań i rozwoju na rynek. UE zmaga się 
przede wszystkim z trzema wyzwaniami, 
które będą nadawać kierunek działaniom 
EIT w latach 2021–2027 i są 
odzwierciedlone w jego celach ogólnych.

Or. en

Poprawka 188
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niestabilna sytuacja związana 
z rozprzestrzenianiem się COVID-19 ma 
duży wpływ na gospodarkę, a zatem ważne 
jest zidentyfikowanie skutków 
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stanowiących wyzwanie dla 
uniwersytetów, naukowców, 
przedsiębiorstw i innych 
zainteresowanych stron, aby chronić 
trójkąt wiedzy i odbudować zaufanie 
i pewność pomiędzy wszystkimi 
podmiotami.
W dłuższej perspektywie wystąpią również 
skutki dla naszego społeczeństwa 
i gospodarki, które zostaną odkryte 
w najbliższych latach. Potencjalnie może 
to prowadzić do większej liczby zwolnień 
w łańcuchach dostaw, wysiłków na rzecz 
reindustrializacji Europy, repatriacji 
produkcji strategicznej i nasilenia 
transformacji cyfrowej.
Pomiędzy kryzysem związanym z COVID-
19 a nową normalnością spodziewany jest 
okres trudnej sytuacji gospodarczej. 
Konieczne jest opracowanie programu 
kryzysowego dla EIT na pierwsze dwa lata 
– 2021–2022 – zawierającego klauzulę 
rewizji, tak aby można było przedłużyć 
program kryzysowy albo przedstawić nowy 
wniosek w sprawie SPI w odniesieniu do 
sytuacji pokryzysowej. Rada Zarządzająca 
EIT będzie upoważniona do wdrażania 
tych środków kryzysowych w tej sytuacji 
nadzwyczajnej spowodowanej siłą wyższą.
Kluczowymi wyzwaniami na lata 2021–
2022 są:
1) ochrona obecnego ekosystemu 
innowacji opartego na istniejącym 
trójkącie wiedzy z zapewnieniem 
dodatkowej elastyczności względem 
istniejących WWiI;
2) wykazanie się elastycznością w celu 
przygotowania gospodarek na nową 
powirusową normalność;
3) ograniczenie wszystkich zadań EIT 
innych niż konieczne i skoncentrowanie 
wszystkich środków finansowych na 
stabilizacji istniejących WWiI.
Dodatkowym wyzwaniem przekrojowym 
dla EIT jest utworzenie dynamicznej sieci 
innowacji, w ramach której EIT będzie 
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wspierać WWiI, aby stały się finansowo 
zrównoważonymi i odpowiedzialnie 
niezależnymi podmiotami. Kluczowe 
znaczenie ma ograniczenie do minimum 
wymagań administracyjnych EIT wobec 
istniejących WWiI.

Or. en

Poprawka 189
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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”.

skreśla się

Or. en

Poprawka 190
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.3 – akapit 2
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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 nowatorskie 
produkty, procesy, modele biznesowe i 
usługi oraz do osiągania zmian 
społecznych, odpowiednio systemowych. 
Zwiększone inwestycje w kształcenie oraz 
badania i rozwój, umiejętności w zakresie 
innowacji i kultura przedsiębiorczości mają 
ogromne znaczenie, w szczególności 
w dziedzinie technologii i nauki, ale 
również w innych dyscyplinach, takich jak 
nauki społeczne i humanistyczne. Istnieje 
silna potrzeba dalszego zwiększania 
współpracy między dyscyplinami oraz 
zapewnienia regularnych 
interdyscyplinarnych procesów 
organizacyjnego uczenia się pomiędzy 
kształceniem, działalnością gospodarczą 
i badaniami naukowymi, jeżeli Unia chce 
dokonać skutecznej transformacji 
w kierunku odpornego, cyfrowego 
społeczeństwa o zerowej emisji gazów 
cieplarnianych netto. Dysponując 
niezbędnymi zasobami finansowymi 
i ludzkimi, EIT ma wyjątkową możliwość 
osiągnięcia tego celu w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 191
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pierwsze, dzisiejsze gospodarki są 
w coraz większym stopniu stymulowane 

Po pierwsze, dzisiejsze gospodarki są 
w coraz większym stopniu stymulowane 
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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”.

umiejętnościami i zdolnościami osób 
i organizacji do przekształcania pomysłów 
w produkty i usługi. Umiejętności 
w zakresie innowacji i kultura 
przedsiębiorczości mają obecnie ogromne 
znaczenie, jeżeli Unia chce dokonać 
skutecznej transformacji w kierunku 
konkurencyjnego społeczeństwa 
cyfrowego, niskoemisyjnego 
i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
oraz wyróżniać się w dziedzinie 
technologii i nauki, ale 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”.

Or. en

Poprawka 192
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
charakter sprzyjający włączeniu 
społecznemu oraz aby były zakorzenione 

skreśla się
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na terytoriach lokalnych. Działania EIT, 
dzięki podejściu „ukierunkowanemu na 
konkretne miejsce”, są dobrą okazją do 
wzmacniania lokalnych ekosystemów 
innowacji.

Or. en

Poprawka 193
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
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.

Po drugie, kluczowym czynnikiem 
sprzyjającym innowacjom 
i zrównoważonemu rozwojowi 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 we wszystkich dziedzinach. 
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 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.

Or. en
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Poprawka 194
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
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.

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 
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. Działania EIT i WWiI muszą 
być bardziej powiązane ze strategiami 
regionalnymi i strategiami inteligentnej 
specjalizacji.

Or. en

Poprawka 195
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

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

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 oraz w Regionalnym 
Rankingu Innowacyjności, znacznie się 
różnią. Jest niezwykle ważne, aby 
innowacje miały 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 
i regionalnych ekosystemów innowacji.

Or. en

Poprawka 196
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 

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 
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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 
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.

wyniki w zakresie badań naukowych 
i innowacji w całej UE, odzwierciedlone 
w corocznym Europejskim Rankingu 
Innowacyjności i uwzględnione 
w programie „Horyzont Europa”, 
znacznie się różnią. Jest niezwykle ważne, 
aby innowacje miały 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.

Or. en

Uzasadnienie

Powiązanie SPI EIT z programem „Horyzont Europa”.

Poprawka 197
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 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 
charakter sprzyjający włączeniu 
społecznemu oraz aby były zakorzenione 
na terytoriach lokalnych. Działania EIT, 

Po drugie, kluczowym czynnikiem 
sprzyjającym innowacjom jest bliskość 
(fizyczna i wirtualna). 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 
charakter sprzyjający włączeniu 
społecznemu oraz aby były zakorzenione 
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dzięki podejściu „ukierunkowanemu na 
konkretne miejsce”, są dobrą okazją do 
wzmacniania lokalnych ekosystemów 
innowacji.

na terytoriach lokalnych. Działania EIT, 
dzięki podejściu „ukierunkowanemu na 
konkretne miejsce”, są dobrą okazją do 
wzmacniania lokalnych ekosystemów 
innowacji.

Or. en

Poprawka 198
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.3 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, przepływ talentów 
i finansowanie badań naukowych 
i innowacji w ramach europejskiej 
przestrzeni badawczej i europejskiego 
obszaru edukacji są bardzo 
nierównomierne. Jak że ośrodki 
doskonałości istnieją w całej Europie, EIT 
musi przyjąć środki mające na celu 
rozszerzenie swojego zasięgu 
geograficznego w Unii, ograniczenie 
niezrównoważonej cyrkulacji mózgów 
w Unii oraz wspieranie dwukierunkowego 
przepływu talentów w przypadku 
studentów, naukowców i innowatorów.

Or. en

Poprawka 199
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto dynamiczne ekosystemy skreśla się



PE650.625v01-00 54/186 AM\1204114PL.docx

PL

innowacji wymagają połączenia wiedzy, 
infrastruktury i talentu. Aby zapewnić 
właściwe i skuteczne inwestowanie 
ograniczonych zasobów w badania 
naukowe i innowacje, należy stworzyć 
ramowe warunki współpracy między 
europejskimi instytucjami badawczymi, 
edukacyjnymi i innowacyjnymi, a także 
zapewnić silne synergie. Pogłębienie 
integracji trójkąta wiedzy poprzez 
istniejące i nowe WWiI jest sprawdzonym 
sposobem wspierania środowiska 
sprzyjającego innowacjom i stanowi cel 
przewodni EIT.

Or. en

Poprawka 200
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 1 – punkt 1.3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto dynamiczne ekosystemy 
innowacji wymagają połączenia wiedzy, 
infrastruktury i talentu. Aby zapewnić 
właściwe i skuteczne inwestowanie 
ograniczonych zasobów w badania 
naukowe i innowacje, należy stworzyć 
ramowe warunki współpracy między 
europejskimi instytucjami badawczymi, 
edukacyjnymi i innowacyjnymi, a także 
zapewnić silne synergie. Pogłębienie 
integracji trójkąta wiedzy poprzez 
istniejące i nowe WWiI jest sprawdzonym 
sposobem wspierania środowiska 
sprzyjającego innowacjom i stanowi cel 
przewodni EIT.

Ponadto dynamiczne ekosystemy 
innowacji, w tym te, w których 
opracowywane są innowacje społeczne 
i systemowe, wymagają połączenia wiedzy, 
infrastruktury, talentu i wystarczających 
zasobów finansowych. Aby zapewnić 
właściwe i skuteczne inwestowanie 
ograniczonych zasobów w badania 
naukowe i innowacje, należy stworzyć 
ramowe warunki współpracy między 
europejskimi instytucjami badawczymi, 
edukacyjnymi i prowadzącymi działalność 
w zakresie przedsiębiorczości, a także 
zapewnić silne synergie. Pogłębienie 
integracji trójkąta wiedzy poprzez 
istniejące i nowe WWiI, docieranie do 
nowych partnerów z innych sektorów, 
w tym organizacji trzeciego sektora 
i instytucji publicznych, w szczególności 
na szczeblu lokalnym i regionalnym, oraz 
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ich integracja jest sprawdzonym sposobem 
wspierania środowiska sprzyjającego 
innowacjom i stanowi cel przewodni EIT.

Or. en

Poprawka 201
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podnoszenie poprzeczki: EIT 
w latach 2021–2027

2. Ochrona obecnego ekosystemu 
opartego na trójkącie wiedzy

Or. en

Poprawka 202
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 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”].

skreśla się

Or. en
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Poprawka 203
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 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”].

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 
określonych w art. 8 rozporządzenia [xxx] 
[ustanawiającego program „Horyzont 
Europa”] i w załączniku III do tego 
rozporządzenia. Ogólne cele EIT 
odzwierciedlają zatem całościową rolę EIT 
w programie „Horyzont Europa” oraz jego 
miejsce w [filarze „Innowacyjna Europa”]. 
W związku z tym ściśle współpracuje on 
z innymi organami wykonawczymi filaru 
„Innowacyjna Europa” w ramach 
programu „Horyzont Europa” i dokłada 
wszelkich starań, aby wnieść wkład 
w „punkt kompleksowej obsługi 
w zakresie innowacji”.

Or. en

Poprawka 204
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT jako integralna część programu EIT jako integralna część programu 
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„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”].

„Horyzont Europa” przyczyni się do 
realizacji jego nadrzędnych celów 
i priorytetów. W ramach programu 
„Horyzont Europa” WWiI są uznawane 
za zinstytucjonalizowane partnerstwa 
europejskie, 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”].

Or. en

Poprawka 205
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 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 załącznikach I i Ia do 
rozporządzenia [xxx] ustanawiającego 
program „Horyzont Europa”. EIT nadal 
będzie wspierać wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI), aby wzmocnić 
ekosystemy innowacji, które pomagają 
sprostać globalnym i społecznym 
wyzwaniom. Dokona tego poprzez 
wspieranie integracji edukacji, badań 
naukowych i przedsiębiorczości, tworząc 
w ten sposób środowiska sprzyjające 
innowacjom, a także poprzez promowanie 
i wspieranie nowego pokolenia 
przedsiębiorców, w szczególności poprzez 
rozwiązanie również problemu różnic 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn 
w zakresie przedsiębiorczości, 
i stymulowanie tworzenia innowacyjnych 
przedsiębiorstw w ścisłej synergii 
i komplementarności z Europejską Radą 
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ds. Innowacji. W tym celu EIT:

Or. en

Poprawka 206
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 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 we [wniosku w sprawie 
programu „Horyzont Europa”]. EIT nadal 
będzie wspierać wspólnoty wiedzy 
i innowacji (WWiI), aby wzmocnić 
ekosystemy innowacji, które pomagają 
sprostać globalnym i społecznym 
wyzwaniom. Dokona tego poprzez 
wspieranie integracji szkolnictwa 
wyższego, badań naukowych i innowacji 
oraz 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:

Or. en

Poprawka 207
Elena Lizzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadrzędne obszary interwencji EIT 
określono we [wniosku w sprawie 

Nadrzędne obszary interwencji EIT 
określono we [wniosku w sprawie 
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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:

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, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP, w ścisłej synergii 
i komplementarności z Europejską Radą 
ds. Innowacji. W tym celu EIT:

Or. en

Poprawka 208
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 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 Europie, 
z uwzględnieniem dysproporcji 
regionalnych;

Or. en

Poprawka 209
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 1 – punkt 2
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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 innowacji 
i przedsiębiorczości poprzez lepszą 
i bardziej włączającą edukację, wspierając 
program wymiany transgranicznej w UE, 
i mentoring w kontekście uczenia się przez 
całe życie; w tym zwiększenie zdolności 
instytucji szkolnictwa wyższego w całej 
Unii oraz wspomaganie transformacji 
tych instytucji pod względem 
przedsiębiorczości;

Or. en

Poprawka 210
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 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 
umiejętności w zakresie innowacji 
i przedsiębiorczości poprzez wysokiej 
jakości mentoring w dziedzinie edukacji 
oraz w kontekście uczenia się przez całe 
życie;

Or. en

Poprawka 211
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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3) wprowadzi na rynek nowe 
rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania 
globalne.

3) wprowadzi na rynek nowe 
rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania 
globalne i społeczne lub ułatwi inne formy 
zrównoważonego zaangażowania ze 
strony społeczeństwa.

Or. en

Poprawka 212
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wprowadzi na rynek nowe 
rozwiązania w odpowiedzi na wyzwania 
globalne.

3) wprowadzi na rynek nowe 
rozwiązania i produkty w odpowiedzi na 
wyzwania globalne i społeczne.

Or. en

Poprawka 213
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) zmniejszy różnice w traktowaniu 
kobiet i mężczyzn w edukacji technicznej 
i edukacji w zakresie przedsiębiorczości 
oraz będzie promować podejścia 
uwzględniające aspekt płci w innowacjach 
we wszystkich państwach członkowskich.

Or. en
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Poprawka 214
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI identyfikują MŚP 
i przedsiębiorstwa typu start-up, które 
potrzebują pomocy na utrzymanie 
płynności finansowej, i oferują taką 
pomoc przez określony czas, aby zapewnić 
ich przetrwanie. WWiI powinny zapoznać 
się z różnymi krajowymi środkami 
wsparcia, co wymaga większego 
zaangażowania państw członkowskich, 
i muszą pomagać swoim partnerom 
w uzyskaniu dostępu do wsparcia 
finansowego.

Or. en

Poprawka 215
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie wpływu WWiI 
i integracji trójkąta wiedzy;

a) zwiększenie wpływu WWiI 
i wzmocnienie integracji trójkąta wiedzy;

Or. en

Poprawka 216
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zwiększenie zdolności 
innowacyjnych sektora szkolnictwa 
wyższego przez promowanie zmian 
instytucjonalnych w instytucjach 
szkolnictwa wyższego;

b) zwiększenie zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych sektora 
szkolnictwa wyższego przez promowanie 
i wspieranie zmian instytucjonalnych 
w instytucjach szkolnictwa wyższego oraz 
integrację tych instytucji z ekosystemami 
innowacji;

Or. en

Poprawka 217
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zwiększenie otwartości 
i przejrzystości WWiI dzięki 
zaangażowaniu szerszej grupy 
zainteresowanych stron z całej Unii 
i świadczeniu im usług, a tym samym 
przyczynienie się do zwiększenia zdolności 
innowacyjnych w całej Europie przez 
wzmocnienie lokalnych ekosystemów 
innowacji i powiązanie ich 
z ogólnoeuropejskimi ekosystemami 
innowacji we współpracy z WWiI EIT;

Or. en

Poprawka 218
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększenie zasięgu regionalnego 
EIT w celu zniwelowania różnic 
regionalnych w zakresie zdolności 
innowacyjnych w całej UE.

c) zwiększenie zasięgu regionalnego 
EIT w celu zniwelowania różnic 
regionalnych w zakresie zdolności 
innowacyjnych w całej UE i w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
aby zapewnić zrównoważony zasięg 
geograficzny również przez lepsze 
powiązanie z lokalnymi strategiami 
inteligentnej specjalizacji.

Or. en

Poprawka 219
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększenie zasięgu regionalnego 
EIT w celu zniwelowania różnic 
regionalnych w zakresie zdolności 
innowacyjnych w całej UE.

c) zwiększenie zasięgu regionalnego 
i lokalnego EIT i jego WWiI, a także 
lepsze rozpowszechnianie 
i wykorzystywanie wyników w celu 
zniwelowania różnic regionalnych 
w zakresie zdolności innowacyjnych 
w całej UE i w państwach członkowskich 
oraz w celu zapewnienia bardziej 
zrównoważonego zasięgu geograficznego.

Or. en

Poprawka 220
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zwiększenie zasięgu regionalnego 
EIT w celu zniwelowania różnic 
regionalnych w zakresie zdolności 
innowacyjnych w całej UE.

c) zwiększenie zasięgu regionalnego 
EIT w celu zniwelowania różnic 
regionalnych w zakresie zdolności 
innowacyjnych w całej UE i w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 221
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.1 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zwiększenie otwartości 
i przejrzystości WWiI dzięki 
zaangażowaniu szerszej grupy 
zainteresowanych stron z całej Unii.

Or. en

Poprawka 222
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizując te cele, EIT przyczyni się do 
ogólnego osiągnięcia naukowych, 
gospodarczych/technologicznych 
i społecznych skutków programu 
„Horyzont Europa”. EIT będzie nadal 
wzmacniać ekosystemy innowacji, które 
pomagają sprostać globalnym wyzwaniom, 
poprzez wspieranie integracji trójkąta 

Realizując te cele, EIT przyczyni się do 
ogólnego osiągnięcia naukowych, 
gospodarczych/technologicznych, 
społecznych i środowiskowych skutków 
programu „Horyzont Europa”. EIT będzie 
nadal wzmacniać ekosystemy innowacji, 
które pomagają sprostać globalnym 
wyzwaniom, poprzez wspieranie integracji 
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wiedzy w obszarach działalności WWiI. 
Proces planowania strategicznego 
w ramach programu „Horyzont Europa” 
zapewni ściślejsze powiązanie działalności 
EIT z pozostałą częścią programu 
„Horyzont Europa”. W oparciu o swoje 
udokumentowane osiągnięcia EIT odegra 
istotną rolę w filarze „Otwarta 
innowacyjność”.

trójkąta wiedzy w obszarach działalności 
WWiI. Proces planowania strategicznego 
w ramach programu „Horyzont Europa” 
zapewni ściślejsze powiązanie działalności 
EIT z pozostałą częścią programu 
„Horyzont Europa”. W oparciu o swoje 
udokumentowane osiągnięcia EIT odegra 
istotną rolę w filarze „Innowacyjna 
Europa” i w całym programie ramowym 
„Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 223
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizując te cele, EIT przyczyni się do 
ogólnego osiągnięcia naukowych, 
gospodarczych/technologicznych 
i społecznych skutków programu 
„Horyzont Europa”. EIT będzie nadal 
wzmacniać ekosystemy innowacji, które 
pomagają sprostać globalnym wyzwaniom, 
poprzez wspieranie integracji trójkąta 
wiedzy w obszarach działalności WWiI. 
Proces planowania strategicznego 
w ramach programu „Horyzont Europa” 
zapewni ściślejsze powiązanie działalności 
EIT z pozostałą częścią programu 
„Horyzont Europa”. W oparciu o swoje 
udokumentowane osiągnięcia EIT odegra 
istotną rolę w filarze „Otwarta 
innowacyjność”.

Realizując te cele, EIT przyczyni się do 
ogólnego osiągnięcia naukowych, 
gospodarczych/technologicznych 
i społecznych skutków programu 
„Horyzont Europa”. EIT będzie nadal 
wzmacniać ekosystemy innowacji, które 
pomagają sprostać globalnym i społecznym 
wyzwaniom, poprzez wspieranie integracji 
trójkąta wiedzy w obszarach działalności 
WWiI. Proces planowania strategicznego 
w ramach programu „Horyzont Europa” 
zapewni ściślejsze powiązanie działalności 
EIT z pozostałą częścią programu 
„Horyzont Europa”. W oparciu o swoje 
udokumentowane osiągnięcia EIT odegra 
istotną rolę w filarze „Otwarta 
innowacyjność”.

Or. en

Poprawka 224
Lina Gálvez Muñoz
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w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Silne synergie między EIT a Europejską 
Radą ds. Innowacji będą miały kluczowe 
znaczenie dla wpływu filaru 
[„Innowacyjna Europa”]. EIT i Europejska 
Rada ds. Innowacji będą prowadzić 
wzajemnie uzupełniające się działania 
mające na celu usprawnienie wsparcia 
udzielanego innowacyjnym projektom. 
W oparciu o wiedzę ekspercką EIT będzie 
świadczyć swoim WWiI usługi z zakresu 
przyspieszenia rozwoju działalności 
gospodarczej i prowadzić szkolenia dla 
beneficjentów, którzy otrzymali 
dofinansowanie Europejskiej Rady ds. 
Innowacji.

Silne synergie między EIT a Europejską 
Radą ds. Innowacji będą miały kluczowe 
znaczenie dla wpływu filaru 
[„Innowacyjna Europa”]. EIT i Europejska 
Rada ds. Innowacji będą prowadzić 
wzajemnie uzupełniające się działania 
mające na celu usprawnienie wsparcia 
udzielanego innowacyjnym projektom. 
W oparciu o wiedzę ekspercką EIT będzie 
świadczyć swoim WWiI usługi z zakresu 
przyspieszenia rozwoju działalności 
gospodarczej i prowadzić szkolenia dla 
beneficjentów, którzy otrzymali 
dofinansowanie Europejskiej Rady ds. 
Innowacji. Programy wsparcia 
realizowane przez EIT muszą przynosić 
korzyści beneficjentom Europejskiej Rady 
ds. Innowacji, a przedsiębiorstwa typu 
start-up powstające w wyniku działalności 
WWiI EIT muszą mieć przyspieszony 
dostęp do działań Europejskiej Rady ds. 
Innowacji.

Or. en

Poprawka 225
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Silne synergie między EIT a Europejską 
Radą ds. Innowacji będą miały kluczowe 
znaczenie dla wpływu filaru 
[„Innowacyjna Europa”]. EIT i Europejska 

Silne synergie między EIT a Europejską 
Radą ds. Innowacji, w tym wynikające ze 
współpracy na szczeblu rządowym, będą 
miały kluczowe znaczenie dla wpływu 
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Rada ds. Innowacji będą prowadzić 
wzajemnie uzupełniające się działania 
mające na celu usprawnienie wsparcia 
udzielanego innowacyjnym projektom. 
W oparciu o wiedzę ekspercką EIT będzie 
świadczyć swoim WWiI usługi z zakresu 
przyspieszenia rozwoju działalności 
gospodarczej i prowadzić szkolenia dla 
beneficjentów, którzy otrzymali 
dofinansowanie Europejskiej Rady ds. 
Innowacji.

filaru [„Innowacyjna Europa”]. EIT 
i Europejska Rada ds. Innowacji będą 
prowadzić wzajemnie uzupełniające się 
działania mające na celu usprawnienie 
wsparcia udzielanego innowacyjnym 
przedsiębiorstwom, obejmujące usługi 
i szkolenia z zakresu przyspieszenia 
rozwoju działalności gospodarczej.

Or. en

Poprawka 226
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co więcej, EIT będzie ułatwiać 
beneficjentom Europejskiej Rady ds. 
Innowacji dostęp do ekosystemów 
innowacji WWiI oraz odpowiednich 
podmiotów trójkąta wiedzy. W ten sposób 
beneficjenci Europejskiej Rady ds. 
Innowacji mogą aktywnie zaangażować się 
w działania WWiI i korzystać z ich usług. 
Równolegle beneficjenci EIT będą mogli 
ubiegać się o instrumenty Europejskiej 
Rady ds. Innowacji, gdy wsparcie WWiI 
EIT będzie niedostępne. Europejska Rada 
ds. Innowacji może pomóc wspieranym 
przez WWiI przedsiębiorstwom typu start-
up o dużym potencjale wzrostu w szybkim 
zwiększeniu skali działalności. 
W szczególności najbardziej innowacyjne 
projekty wspierane przez WWiI mogą, 
jeżeli zostaną wybrane przez Europejską 
Radę ds. Innowacji, korzystać ze wsparcia 
w postaci finansowania mieszanego 
oferowanego przez akcelerator 
Europejskiej Rady ds. Innowacji lub ze 

Co więcej, EIT będzie ułatwiać 
beneficjentom Europejskiej Rady ds. 
Innowacji dostęp do ekosystemów 
innowacji WWiI oraz odpowiednich 
podmiotów trójkąta wiedzy. W ten sposób 
beneficjenci Europejskiej Rady ds. 
Innowacji mogą aktywnie zaangażować się 
w działania WWiI i korzystać z ich usług. 
Równolegle beneficjenci EIT będą mogli 
ubiegać się o wsparcie w ramach 
instrumentów Europejskiej Rady ds. 
Innowacji, które będzie miało charakter 
dodatkowy względem usług świadczonych 
przez WWiI EIT. Europejska Rada ds. 
Innowacji może pomóc wspieranym przez 
WWiI przedsiębiorstwom typu start-up 
o dużym potencjale wzrostu w szybkim 
zwiększeniu skali działalności. 
W szczególności najbardziej innowacyjne 
projekty wspierane przez WWiI mogą, 
jeżeli zostaną wybrane przez Europejską 
Radę ds. Innowacji, korzystać 
z przyspieszonego dostępu do działań 
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wsparcia finansowego oferowanego przez 
instrumenty InvestEU.

Europejskiej Rady ds. Innowacji, 
w szczególności ze wsparcia w postaci 
finansowania mieszanego oferowanego 
przez akcelerator Europejskiej Rady ds. 
Innowacji lub ze wsparcia finansowego 
oferowanego przez instrumenty InvestEU.

Or. en

Poprawka 227
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co więcej, EIT będzie ułatwiać 
beneficjentom Europejskiej Rady ds. 
Innowacji dostęp do ekosystemów 
innowacji WWiI oraz odpowiednich 
podmiotów trójkąta wiedzy. W ten sposób 
beneficjenci Europejskiej Rady ds. 
Innowacji mogą aktywnie zaangażować się 
w działania WWiI i korzystać z ich usług. 
Równolegle beneficjenci EIT będą mogli 
ubiegać się o instrumenty Europejskiej 
Rady ds. Innowacji, gdy wsparcie WWiI 
EIT będzie niedostępne. Europejska Rada 
ds. Innowacji może pomóc wspieranym 
przez WWiI przedsiębiorstwom typu start-
up o dużym potencjale wzrostu w szybkim 
zwiększeniu skali działalności. 
W szczególności najbardziej innowacyjne 
projekty wspierane przez WWiI mogą, 
jeżeli zostaną wybrane przez Europejską 
Radę ds. Innowacji, korzystać ze wsparcia 
w postaci finansowania mieszanego 
oferowanego przez akcelerator 
Europejskiej Rady ds. Innowacji lub ze 
wsparcia finansowego oferowanego przez 
instrumenty InvestEU.

Co więcej, EIT będzie ułatwiać 
beneficjentom Europejskiej Rady ds. 
Innowacji dostęp do ekosystemów 
innowacji WWiI oraz odpowiednich 
podmiotów trójkąta wiedzy. W ten sposób 
beneficjenci Europejskiej Rady ds. 
Innowacji mogą aktywnie zaangażować się 
w działania WWiI i korzystać z ich usług. 
Równolegle beneficjenci EIT będą mogli 
ubiegać się o wsparcie w ramach 
instrumentów Europejskiej Rady ds. 
Innowacji, które będzie miało charakter 
dodatkowy względem usług świadczonych 
przez WWiI EIT. Europejska Rada ds. 
Innowacji może pomóc wspieranym przez 
WWiI przedsiębiorstwom typu start-up 
o dużym potencjale wzrostu w szybkim 
zwiększeniu skali działalności. Najbardziej 
innowacyjne projekty wspierane przez 
WWiI mogą, jeżeli zostaną wybrane przez 
Europejską Radę ds. Innowacji, korzystać 
z przyspieszonego dostępu do wsparcia 
oferowanego przez Europejską Radę ds. 
Innowacji, w szczególności do 
finansowania mieszanego, takiego jak 
finansowanie oferowane przez akcelerator 
Europejskiej Rady ds. Innowacji, lub ze 
wsparcia finansowego oferowanego przez 
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instrumenty InvestEU.

Or. en

Poprawka 228
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Co więcej, EIT będzie ułatwiać 
beneficjentom Europejskiej Rady ds. 
Innowacji dostęp do ekosystemów 
innowacji WWiI oraz odpowiednich 
podmiotów trójkąta wiedzy. W ten sposób 
beneficjenci Europejskiej Rady ds. 
Innowacji mogą aktywnie zaangażować się 
w działania WWiI i korzystać z ich usług. 
Równolegle beneficjenci EIT będą mogli 
ubiegać się o instrumenty Europejskiej 
Rady ds. Innowacji, gdy wsparcie WWiI 
EIT będzie niedostępne. Europejska Rada 
ds. Innowacji może pomóc wspieranym 
przez WWiI przedsiębiorstwom typu start-
up o dużym potencjale wzrostu w szybkim 
zwiększeniu skali działalności. 
W szczególności najbardziej innowacyjne 
projekty wspierane przez WWiI mogą, 
jeżeli zostaną wybrane przez Europejską 
Radę ds. Innowacji, korzystać ze wsparcia 
w postaci finansowania mieszanego 
oferowanego przez akcelerator 
Europejskiej Rady ds. Innowacji lub ze 
wsparcia finansowego oferowanego przez 
instrumenty InvestEU.

Co więcej, EIT będzie ułatwiać 
beneficjentom Europejskiej Rady ds. 
Innowacji dostęp do ekosystemów 
innowacji WWiI oraz odpowiednich 
podmiotów trójkąta wiedzy. W ten sposób 
beneficjenci Europejskiej Rady ds. 
Innowacji mogą aktywnie zaangażować się 
w działania WWiI i korzystać z ich usług. 
Równolegle beneficjenci EIT będą mogli 
ubiegać się o wsparcie w ramach 
instrumentów Europejskiej Rady ds. 
Innowacji, które będzie miało charakter 
dodatkowy względem usług świadczonych 
przez WWiI EIT. Europejska Rada ds. 
Innowacji może pomóc wspieranym przez 
WWiI przedsiębiorstwom typu start-up 
o dużym potencjale wzrostu w szybkim 
zwiększeniu skali działalności. 
W szczególności najbardziej innowacyjne 
projekty wspierane przez WWiI mogą, 
jeżeli zostaną wybrane przez Europejską 
Radę ds. Innowacji, korzystać 
z przyspieszonego dostępu do działań 
Europejskiej Rady ds. Innowacji, 
w szczególności ze wsparcia w postaci 
finansowania mieszanego oferowanego 
przez akcelerator Europejskiej Rady ds. 
Innowacji lub ze wsparcia finansowego 
oferowanego przez instrumenty InvestEU.

Or. en



AM\1204114PL.docx 71/186 PE650.625v01-00

PL

Poprawka 229
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

WWiI będą stymulować tworzenie 
innowacyjnych przedsiębiorstw w ścisłej 
synergii i komplementarności 
z Europejską Radą ds. Innowacji. 
Beneficjenci EIT będą mogli ubiegać się 
o wsparcie w ramach instrumentów EIT, 
które będzie miało charakter dodatkowy 
względem usług świadczonych przez 
WWiI EIT, a wspierane przez WWiI 
przedsiębiorstwa typu start-up o dużym 
potencjale wzrostu będą miały dostęp do 
działań Europejskiej Rady ds. Innowacji 
w celu szybkiego zwiększenia skali 
działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie synergii między EIT a instrumentami Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz 
współpracy tych podmiotów.

Poprawka 230
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zapewni silniejsze synergie również 
z programami i inicjatywami w ramach 
filaru [„Nauka doskonałej jakości”], aby 
przyspieszyć transfer wiedzy pozyskanej 
z podstawowych badań naukowych do 
konkretnych zastosowań przynoszących 
korzyści społeczeństwu. W szczególności, 

EIT zapewni również silniejsze synergie ze 
wszystkimi misjami i odpowiednimi 
partnerstwami, jak na przykład 
partnerstwem w dziedzinie badań 
i innowacji w regionie Morza 
Śródziemnego (PRIMA), inicjatywą 
w zakresie leków innowacyjnych (ILI), 
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w odniesieniu do działań „Maria 
Skłodowska-Curie”, EIT będzie 
współpracować w zakresie rozwoju 
umiejętności w dziedzinie innowacji 
i przedsiębiorczości stypendystów działań 
„Maria Skłodowska-Curie”.

Partnerstwem pomiędzy Europą a krajami 
rozwijającymi się w zakresie badań 
klinicznych (EDCTP), Wspólnym 
Przedsięwzięciem na rzecz Technologii 
Ogniw Paliwowych i Technologii 
Wodorowych (FCH), Wspólnym 
Przedsięwzięciem „Podzespoły i układy 
elektroniczne w służbie wiodącej pozycji 
Europy” (ECSEL), oraz z programami 
i inicjatywami w ramach filaru [„Nauka 
doskonałej jakości”], aby przyspieszyć 
transfer wiedzy pozyskanej 
z podstawowych badań naukowych do 
konkretnych zastosowań przynoszących 
korzyści społeczeństwu. W szczególności, 
w odniesieniu do działań „Maria 
Skłodowska-Curie” i ERBN, EIT będzie 
współpracować w zakresie rozwoju 
umiejętności w dziedzinie innowacji 
i przedsiębiorczości stypendystów działań 
„Maria Skłodowska-Curie” i beneficjentów 
dotacji ERBN. Współpraca ta będzie 
oferowana na zasadzie dobrowolności 
i nie zwiększy obciążenia 
administracyjnego beneficjentów.

Or. en

Poprawka 231
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zapewni silniejsze synergie również 
z programami i inicjatywami w ramach 
filaru [„Nauka doskonałej jakości”], aby 
przyspieszyć transfer wiedzy pozyskanej 
z podstawowych badań naukowych do 
konkretnych zastosowań przynoszących 
korzyści społeczeństwu. W szczególności, 
w odniesieniu do działań „Maria 
Skłodowska-Curie”, EIT będzie 

EIT zapewni silniejsze synergie również 
z programami i inicjatywami w ramach 
filaru [„Nauka doskonałej jakości”], aby 
przyspieszyć transfer wiedzy pozyskanej 
z podstawowych badań naukowych do 
konkretnych zastosowań przynoszących 
korzyści społeczeństwu. W szczególności, 
w odniesieniu do działań „Maria 
Skłodowska-Curie” i Europejskiej Rady 
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współpracować w zakresie rozwoju 
umiejętności w dziedzinie innowacji 
i przedsiębiorczości stypendystów działań 
„Maria Skłodowska-Curie”.

ds. Badań Naukowych (ERBN), EIT 
będzie współpracować w zakresie rozwoju 
umiejętności w dziedzinie innowacji 
i przedsiębiorczości stypendystów działań 
„Maria Skłodowska-Curie” i beneficjentów 
dotacji ERBN.

Or. en

Poprawka 232
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zapewni silniejsze synergie również 
z programami i inicjatywami w ramach 
filaru [„Nauka doskonałej jakości”], aby 
przyspieszyć transfer wiedzy pozyskanej 
z podstawowych badań naukowych do 
konkretnych zastosowań przynoszących 
korzyści społeczeństwu. W szczególności, 
w odniesieniu do działań „Maria 
Skłodowska-Curie”, EIT będzie 
współpracować w zakresie rozwoju 
umiejętności w dziedzinie innowacji 
i przedsiębiorczości stypendystów działań 
„Maria Skłodowska-Curie”.

EIT zapewni silniejsze synergie również 
z programami i inicjatywami w ramach 
filaru [„Nauka doskonałej jakości”], aby 
przyspieszyć transfer wiedzy pozyskanej 
z podstawowych badań naukowych do 
konkretnych zastosowań przynoszących 
korzyści społeczeństwu. W szczególności, 
w odniesieniu do działań „Maria 
Skłodowska-Curie” i ERBN, EIT będzie 
współpracować w zakresie rozwoju 
umiejętności w dziedzinie innowacji 
i przedsiębiorczości stypendystów działań 
„Maria Skłodowska-Curie” i beneficjentów 
dotacji ERBN.

Or. en

Poprawka 233
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 5



PE650.625v01-00 74/186 AM\1204114PL.docx

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT wniesie wkład do filaru [„Globalne 
wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa”] oraz uzupełni odpowiednie 
działania w celu sprostania globalnym 
wyzwaniom i zwiększenia 
konkurencyjności UE w skali globalnej. 
W szczególności poprzez WWiI EIT 
będzie dążyć do tego, aby wnieść wkład 
w odpowiednie misje i klastry tematyczne 
oraz inne partnerstwa europejskie przede 
wszystkim przez wspieranie środków po 
stronie popytu i świadczenie usług 
eksploatacyjnych w celu pobudzenia 
transferu technologii i przyspieszenia 
komercjalizacji osiągniętych wyników.

EIT wniesie wkład do filaru [„Globalne 
wyzwania i konkurencyjność 
przemysłowa”] oraz uzupełni odpowiednie 
działania w celu sprostania globalnym 
i społecznym wyzwaniom i zwiększenia 
zrównoważoności i konkurencyjności UE 
w skali globalnej. W szczególności 
poprzez WWiI EIT będzie dążyć do tego, 
aby wnieść wkład w odpowiednie misje 
i klastry tematyczne oraz inne partnerstwa 
europejskie przede wszystkim przez 
wspieranie środków po stronie popytu 
i świadczenie usług eksploatacyjnych 
w celu pobudzenia transferu technologii 
i przyspieszenia komercjalizacji 
osiągniętych wyników.

Or. en

Poprawka 234
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 7

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.

Zbadane zostaną również możliwości 
synergii między komponentem 
„rozszerzanie uczestnictwa i 
rozpowszechnianie doskonałości” 
programu „Horyzont Europa” a RSI i 
innymi działaniami zewnętrznymi 
wspieranymi przez EIT. Celem jest 
osiągnięcie bardziej zrównoważonej 
obecności działań EIT w całej Unii. EIT 
udziela WWiI wskazówek w celu lepszego 
wykorzystania RSI. 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 
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bliskiej rynkowi) jako grupa docelowa 
działań informacyjnych prowadzonych 
przez EIT. Budżet RSI jest również 
wykorzystywany jako uzupełnienie 
europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych. Tego rodzaju synergię 
wykorzystuje się do tworzenia, w ramach 
EIT, systemów finansowania podobnych 
do działań na rzecz szerszego uczestnictwa 
prowadzonych w kontekście programu 
ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji (łączenie w zespoły, tworzenie 
partnerstw i katedry EPB).

Or. en

Uzasadnienie

Wzmocnienie synergii między EIT a innymi częściami programu „Horyzont Europa”, jak 
również innymi instrumentami UE.

Poprawka 235
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 – punkt 2.2 – akapit 7

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.

Zbadane zostaną również możliwości 
synergii między komponentem 
„rozszerzanie uczestnictwa i 
rozpowszechnianie doskonałości” 
programu „Horyzont Europa” a RSI i 
innymi działaniami zewnętrznymi 
wspieranymi przez EIT. Celem jest 
osiągnięcie bardziej zrównoważonej 
obecności działań EIT w całej Unii. EIT 
udziela WWiI wskazówek w celu lepszego 
wykorzystania RSI. 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 
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bliskiej rynkowi) jako grupa docelowa 
działań informacyjnych prowadzonych 
przez EIT. Budżet RSI jest również 
wykorzystywany przez WWiI jako 
uzupełnienie europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych. Tego 
rodzaju synergię WWiI wykorzystują do 
tworzenia systemów finansowania 
podobnych do działań na rzecz szerszego 
uczestnictwa prowadzonych w kontekście 
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji (łączenie 
w zespoły i tworzenie partnerstw).

Or. en

Poprawka 236
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Przygotowanie się na nadchodzącą 
nową powirusową normalność
W perspektywie średnioterminowej 
konieczna będzie restrukturyzacja WWiI, 
aby dostosować je do nowej powirusowej 
normalności. Powinna nastąpić 
wynikająca z popytu reorientacja na 
działania związane z COVID-19 w ramach 
„EIT Health”, a wszystkie inne WWiI 
będą musiały dostosować się do nowej 
normalności przez większą koncentrację 
na transformacji cyfrowej, nową 
produkcję w Europie, nowe łańcuchy 
produkcyjne itd. WWiI powinny być 
sprawne i elastyczne, aby 
w nadchodzących latach szukać nowych 
możliwości.

Or. en
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Poprawka 237
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. wzmocnienie talentu 
innowacyjnego i zdolności innowacyjnych 
Europy

3. Skupienie się na sprawdzonych 
rozwiązaniach

Or. en

Poprawka 238
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1 Nadrzędnym uzasadnieniem 
istnienia EIT jest model integracji 
trójkąta wiedzy opartego na innowacjach. 
Szczególnie w czasach kryzysu WWiI 
powinny koncentrować się na tym, gdzie 
dostarczają odpowiednią wartość dodaną.
W przypadku konieczności przeszkolenia 
osób w celu podniesienia poziomu ich 
umiejętności WWiI powinny zapewniać 
szkolenie. EIT powinien jednak stopniowo 
wycofywać oddzielne programy 
kształcenia EIT, którym przyznano znak 
EIT, w szczególności na poziomie 
magisterskim i doktoranckim, 
i skoncentrować się na kształceniu 
i szkoleniu w ramach trójkąta wiedzy. 
Ważne jest, by wszystkie działania WWiI 
były oparte na integracji wszystkich trzech 
elementów trójkąta wiedzy. Ulepszenie 
europejskiego systemu edukacji jest 
ważnym zadaniem, lecz wykracza poza 
misję EIT i jego WWiI.
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Or. en

Poprawka 239
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększona rola EIT, poprzez 
skoncentrowanie się na działaniach, 
w ramach których wniesie wartość dodaną 
na szczeblu UE i przyczyni się do 
osiągnięcia celów programu „Horyzont 
Europa”, będzie nadawać kierunek 
wdrażaniu strategii EIT na lata 2021–2027. 
Po pierwsze, EIT będzie nadal wspierać 
zdolności i ekosystemy innowacyjne za 
pośrednictwem WWiI, ich dalszego 
rozwoju i ekspansji oraz poprzez tworzenie 
nowych WWiI. Po drugie, opierając się na 
swoich doświadczeniach w integracji 
trójkąta wiedzy, EIT będzie bezpośrednio 
wspierać rozwój zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
w sektorze szkolnictwa wyższego. Co 
więcej, dzięki bardziej efektywnym 
środkom przekrojowym EIT zagwarantuje, 
że jego wpływ na szczeblu UE wzrośnie. 
Ponadto EIT usprawni również swoje 
działania w wielu dziedzinach w celu 
zwiększenia swojej skuteczności, 
wydajności i wpływu.

Zwiększona rola EIT, poprzez 
skoncentrowanie się na działaniach, 
w ramach których wniesie wartość dodaną 
na szczeblu UE i przyczyni się do 
osiągnięcia celów programu „Horyzont 
Europa”, będzie nadawać kierunek 
wdrażaniu strategii EIT na lata 2021–2027. 
Po pierwsze, EIT będzie nadal wspierać 
zdolności i ekosystemy innowacyjne za 
pośrednictwem WWiI, ich dalszego 
rozwoju, otwartości na nowych partnerów, 
zwiększonej przejrzystości oraz dobrego 
zarządzania i ekspansji. Po drugie, 
opierając się na swoich doświadczeniach 
w integracji trójkąta wiedzy, EIT będzie 
wspierać rozwój zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
w sektorze szkolnictwa wyższego. Co 
więcej, dzięki bardziej efektywnym 
środkom przekrojowym EIT zagwarantuje, 
aby jego wpływ i widoczność na szczeblu 
UE nadal rosły. Ponadto, aby zwiększyć 
swoją skuteczność, wydajność i wpływ, 
EIT będzie również nadal usprawniać 
swoje działania w wielu dziedzinach, 
w tym w zakresie stabilności 
finansowania, uwzględniania 
zrównoważoności i neutralności 
klimatycznej na etapie projektowania, 
zasięgu swoich działań, równowagi płci 
i zasięgu geograficznego.

Or. en
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Poprawka 240
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększona rola EIT, poprzez 
skoncentrowanie się na działaniach, 
w ramach których wniesie wartość dodaną 
na szczeblu UE i przyczyni się do 
osiągnięcia celów programu „Horyzont 
Europa”, będzie nadawać kierunek 
wdrażaniu strategii EIT na lata 2021–2027. 
Po pierwsze, EIT będzie nadal wspierać 
zdolności i ekosystemy innowacyjne za 
pośrednictwem WWiI, ich dalszego 
rozwoju i ekspansji oraz poprzez tworzenie 
nowych WWiI. Po drugie, opierając się na 
swoich doświadczeniach w integracji 
trójkąta wiedzy, EIT będzie bezpośrednio 
wspierać rozwój zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
w sektorze szkolnictwa wyższego. Co 
więcej, dzięki bardziej efektywnym 
środkom przekrojowym EIT zagwarantuje, 
że jego wpływ na szczeblu UE wzrośnie. 
Ponadto EIT usprawni również swoje 
działania w wielu dziedzinach w celu 
zwiększenia swojej skuteczności, 
wydajności i wpływu.

Zwiększona rola EIT, poprzez 
skoncentrowanie się na działaniach, 
w ramach których wniesie wartość dodaną 
na szczeblu UE i przyczyni się do 
osiągnięcia celów programu „Horyzont 
Europa”, będzie nadawać kierunek 
wdrażaniu strategii EIT na lata 2021–2027. 
Po pierwsze, EIT będzie nadal wspierać 
zdolności i ekosystemy innowacyjne za 
pośrednictwem WWiI, ich dalszego 
rozwoju i ekspansji oraz poprzez tworzenie 
nowych WWiI. Po drugie, opierając się na 
swoich doświadczeniach w integracji 
trójkąta wiedzy, EIT będzie bezpośrednio 
wspierać rozwój zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
w sektorze szkolnictwa wyższego. Co 
więcej, dzięki bardziej efektywnym 
środkom przekrojowym EIT zagwarantuje, 
że jego wpływ na szczeblu UE wzrośnie. 
Ponadto, aby zwiększyć swoją skuteczność, 
wydajność i wpływ, EIT usprawni również 
swoje działania w wielu dziedzinach, 
takich jak osiągnięcie stabilności 
finansowania WWiI, otwartość 
i przejrzystość wszystkich działań, 
podejście ukierunkowane na jakość, 
zasięg geograficzny i większe powiązanie 
z MŚP.

Or. en

Poprawka 241
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zwiększona rola EIT, poprzez 
skoncentrowanie się na działaniach, 
w ramach których wniesie wartość dodaną 
na szczeblu UE i przyczyni się do 
osiągnięcia celów programu „Horyzont 
Europa”, będzie nadawać kierunek 
wdrażaniu strategii EIT na lata 2021–2027. 
Po pierwsze, EIT będzie nadal wspierać 
zdolności i ekosystemy innowacyjne za 
pośrednictwem WWiI, ich dalszego 
rozwoju i ekspansji oraz poprzez tworzenie 
nowych WWiI. Po drugie, opierając się na 
swoich doświadczeniach w integracji 
trójkąta wiedzy, EIT będzie bezpośrednio 
wspierać rozwój zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
w sektorze szkolnictwa wyższego. Co 
więcej, dzięki bardziej efektywnym 
środkom przekrojowym EIT zagwarantuje, 
że jego wpływ na szczeblu UE wzrośnie. 
Ponadto EIT usprawni również swoje 
działania w wielu dziedzinach w celu 
zwiększenia swojej skuteczności, 
wydajności i wpływu.

Zwiększona rola EIT, poprzez 
skoncentrowanie się na działaniach, 
w ramach których wniesie wartość dodaną 
na szczeblu UE i przyczyni się do 
osiągnięcia celów programu „Horyzont 
Europa”, będzie nadawać kierunek 
wdrażaniu strategii EIT na lata 2021–2027. 
Po pierwsze, EIT będzie nadal wspierać 
zdolności i ekosystemy innowacyjne za 
pośrednictwem WWiI, ich dalszego 
rozwoju i ekspansji oraz poprzez tworzenie 
nowych WWiI. Po drugie, opierając się na 
swoich doświadczeniach w integracji 
trójkąta wiedzy, EIT będzie bezpośrednio 
wspierać rozwój zdolności 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
w sektorze szkolnictwa wyższego. Co 
więcej, dzięki bardziej efektywnym 
środkom przekrojowym EIT zagwarantuje, 
że jego wpływ na szczeblu UE wzrośnie. 
Ponadto, aby zwiększyć swoją skuteczność, 
wydajność i wpływ, EIT usprawni również 
swoje działania w wielu dziedzinach, 
takich jak udzielanie WWiI wskazówek, 
aby osiągnęły one stabilność 
finansowania, zapewnienie otwartości 
i przejrzystości w funkcjonowaniu EIT 
i WWiI oraz równowaga płci i równowaga 
geograficzna.

Or. en

Poprawka 242
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Integracja trójkąta wiedzy przez EIT 
i WWiI na poziomie UE, państw 

Integracja trójkąta wiedzy przez EIT 
i WWiI na poziomie UE, państw 
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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.

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 oraz będzie 
dalej wzmacniać swoją odnoszącą sukcesy 
platformę do ich tworzenia, rozwijania, 
monitorowania oraz zapewniania im 
strategicznego nadzoru i wytycznych. 
WWiI będą nadal działać za 
pośrednictwem centrów kolokacji 
wybranych zgodnie z przejrzystymi 
otwartymi zaproszeniami do składania 
wniosków. Co więcej, wciąż będą dążyć do 
stabilności finansowania w celu 
osiągnięcia niezależności finansowej od 
dotacji EIT w perspektywie 
długoterminowej (który to cel powinien 
zostać osiągnięty po 15 latach 
funkcjonowania) dzięki wykorzystaniu 
inwestycji publicznych i prywatnych.

Or. en

Poprawka 243
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

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 i społecznych 
wyzwań. EIT będzie nadal wspierać portfel 
WWiI (zob. rys. 2) oraz będzie dalej 
wzmacniać swoją odnoszącą sukcesy 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 244
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT przeznaczy znaczną część swojego 
budżetu na wsparcie WWiI. Będzie on 
monitorować i analizować ich wyniki oraz 
zapewniać ich wkład w realizację celów 
EIT i programu „Horyzont Europa”. 
Oprócz wsparcia finansowego, w oparciu 
o zdobyte doświadczenia EIT zapewni 
nadzór strategiczny nad WWiI, a także 
wskazówki dotyczące kwestii 
horyzontalnych i szczegółowych, w tym 
w zakresie tworzenia synergii z programem 
„Horyzont Europa” i innymi inicjatywami 
UE. W szczególności EIT zapewni WWiI 
wsparcie w tworzeniu interfejsów 
i prowadzeniu wspólnych działań 
z odpowiednimi partnerstwami 
europejskimi i innymi odpowiednimi 
inicjatywami i programami unijnymi.

EIT przeznaczy znaczną część swojego 
budżetu na wsparcie WWiI. Będzie on 
monitorować i analizować ich wyniki 
w oparciu o jakościowe i ilościowe 
podejście i wskaźniki, przy zastosowaniu 
podejścia nastawionego na skutki, które 
może również prowadzić do powstania 
interdyscyplinarnych procesów 
organizacyjnego uczenia się, zapewniając 
ich wkład w realizację celów EIT 
i programu „Horyzont Europa”. Oprócz 
wsparcia finansowego, w oparciu 
o zdobyte doświadczenia EIT zapewnia 
nadzór strategiczny nad WWiI, a także 
wskazówki dotyczące kwestii 
horyzontalnych i szczegółowych, w tym 
w zakresie tworzenia synergii z programem 
„Horyzont Europa” i innymi inicjatywami 
unijnymi i międzynarodowymi. 
W szczególności EIT zapewnia WWiI 
wsparcie w tworzeniu interfejsów 
i prowadzeniu wspólnych działań 
z odpowiednimi partnerstwami 
europejskimi, misjami programu 
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„Horyzont Europa”, Europejską Radą ds. 
Innowacji i innymi odpowiednimi 
inicjatywami i programami unijnymi.

Or. en

Poprawka 245
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również monitorować 
przyznawanie znaku EIT programom 
kształcenia i szkoleń WWiI oraz zbada, 
w jaki sposób poprawić skuteczność 
mechanizmu zapewniania jakości, w tym 
możliwości zewnętrznego uznawania 
i akredytacji znaku EIT.

skreśla się

Or. en

Poprawka 246
Elena Lizzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również monitorować 
przyznawanie znaku EIT programom 
kształcenia i szkoleń WWiI oraz zbada, 
w jaki sposób poprawić skuteczność 
mechanizmu zapewniania jakości, w tym 
możliwości zewnętrznego uznawania 
i akredytacji znaku EIT.

EIT będzie również monitorować 
i poprawiać przyznawanie znaku EIT 
realizowanym przez WWiI programom 
kształcenia i szkoleń oraz zbada, w jaki 
sposób poprawić skuteczność mechanizmu 
zapewniania jakości, w tym możliwości 
zewnętrznego uznawania i akredytacji 
znaku EIT w celu zwiększenia znaczenia 
tego znaku.

Or. en
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Poprawka 247
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie również monitorować 
przyznawanie znaku EIT programom 
kształcenia i szkoleń WWiI oraz zbada, 
w jaki sposób poprawić skuteczność 
mechanizmu zapewniania jakości, w tym 
możliwości zewnętrznego uznawania 
i akredytacji znaku EIT.

EIT monitoruje również przyznawanie 
znaku EIT realizowanym przez WWiI 
programom kształcenia, szkoleń, 
mentoringu i przekwalifikowania oraz 
bada, w jaki sposób poprawić skuteczność 
mechanizmu zapewniania jakości, w tym 
możliwości zewnętrznego uznawania 
i widoczność znaku EIT.

Or. en

Poprawka 248
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie ułatwiać świadczenie usług 
wspólnych na rzecz WWiI, wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk między 
WWiI oraz wspierać współpracę między 
nimi (wspólne działania WWiI) 
w kwestiach tematycznych 
i horyzontalnych. Wspólne działania WWiI 
mają największy potencjał, gdy kilka 
WWiI zajmuje się już wspólnymi 
priorytetami polityki UE, w odniesieniu do 
których nie utworzono żadnej 
wyspecjalizowanej WWiI. Połączenie 
poszczególnych wspólnot wiedzy 
i innowacji w ramach wspólnych działań 
przynoszących wzajemne korzyści ma 

EIT ułatwia tworzenie wspólnych usług 
i infrastruktury mających na celu wspólne 
wykonywanie szczególnych zadań 
operacyjnych wspólnych dla kilku WWiI. 
EIT ułatwia również wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk między 
WWiI oraz wspiera współpracę między 
nimi (wspólne działania WWiI) 
w kwestiach tematycznych 
i horyzontalnych. Wzajemna wymiana idei 
i doświadczeń między różnymi obszarami 
tematycznymi ma coraz większe znaczenie 
dla kreatywności, innowacji i działalności 
gospodarczej. Wspólne działania WWiI 
mają największy potencjał, gdy kilka 
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duży potencjał w zakresie synergii, a EIT 
będzie stymulować takie działania 
i aktywnie uczestniczyć w określaniu treści 
i struktury wspólnych działań WWiI. EIT 
będzie monitorować realizację wspólnych 
działań WWiI, jak również osiągnięte 
wyniki, w celu uczynienia tych działań 
integralną częścią strategii WWiI.

WWiI zajmuje się już wspólnymi 
priorytetami polityki UE, w odniesieniu do 
których nie utworzono żadnej 
wyspecjalizowanej WWiI. Połączenie 
poszczególnych wspólnot wiedzy 
i innowacji w ramach wspólnych działań 
przynoszących wzajemne korzyści ma 
duży potencjał w zakresie synergii. EIT 
stymuluje takie działania i aktywnie 
uczestniczy w określaniu treści i struktury 
wspólnych działań WWiI. EIT monitoruje 
realizację wspólnych działań WWiI, jak 
również osiągnięte wyniki, w celu 
zapewnienia długoterminowej trwałości 
tych działań jako integralnej części 
wieloletnich strategii EIT i WWiI.

Or. en

Poprawka 249
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie ułatwiać świadczenie usług 
wspólnych na rzecz WWiI, wymianę 
doświadczeń i dobrych praktyk między 
WWiI oraz wspierać współpracę między 
nimi (wspólne działania WWiI) 
w kwestiach tematycznych 
i horyzontalnych. Wspólne działania WWiI 
mają największy potencjał, gdy kilka 
WWiI zajmuje się już wspólnymi 
priorytetami polityki UE, w odniesieniu do 
których nie utworzono żadnej 
wyspecjalizowanej WWiI. Połączenie 
poszczególnych wspólnot wiedzy 
i innowacji w ramach wspólnych działań 
przynoszących wzajemne korzyści ma 
duży potencjał w zakresie synergii, a EIT 
będzie stymulować takie działania 
i aktywnie uczestniczyć w określaniu treści 

EIT będzie ułatwiać tworzenie 
infrastruktury wspólnych usług dla 
wspólnoty EIT mających na celu wspólne 
wykonywanie szczególnych zadań 
operacyjnych wspólnych dla wszystkich 
WWiI. EIT będzie również ułatwiać 
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk 
między WWiI oraz wspierać współpracę 
między nimi (wspólne działania WWiI) 
w kwestiach tematycznych 
i horyzontalnych. Wspólne działania WWiI 
mają największy potencjał, gdy kilka 
WWiI zajmuje się już wspólnymi 
priorytetami polityki UE, w odniesieniu do 
których nie utworzono żadnej 
wyspecjalizowanej WWiI. Połączenie 
poszczególnych wspólnot wiedzy 
i innowacji w ramach wspólnych działań 
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i struktury wspólnych działań WWiI. EIT 
będzie monitorować realizację wspólnych 
działań WWiI, jak również osiągnięte 
wyniki, w celu uczynienia tych działań 
integralną częścią strategii WWiI.

przynoszących wzajemne korzyści ma 
duży potencjał w zakresie synergii 
i interdyscyplinarnych procesów 
organizacyjnego uczenia się. EIT będzie 
stymulować takie działania i aktywnie 
uczestniczyć w określaniu treści i struktury 
wspólnych działań WWiI. EIT będzie 
monitorować realizację wspólnych działań 
WWiI, jak również osiągnięte wyniki, 
w celu uczynienia tych działań integralną 
częścią strategii EIT i WWiI.

Or. en

Poprawka 250
Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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.

EIT musi nadal zwiększać swój wpływ 
regionalny za sprawą większej otwartości 
WWiI wobec wielu potencjalnych 
ogólnoeuropejskich partnerów 
i zainteresowanych stron, 
zrównoważonego zasięgu geograficznego, 
lepszego rozpowszechniania 
i wykorzystywania wyników oraz lepiej 
sformułowanej strategii regionalnej WWiI. 
Przy wyborze partnerów, projektów lub 
nowych centrów kolokacji kryterium 
wyboru będzie doskonałość. W przypadku 
jednakowej jakości wyników oceny WWiI 
traktują priorytetowo wnioski:
– obejmujące większą liczbę regionów 
i państw, które osiągają skromne i średnie 
wyniki w zakresie innowacji według 
Europejskiego Rankingu Innowacyjności 
i Regionalnego Rankingu 
Innowacyjności;
– obejmujące regiony i państwa, które 
zobowiązują się wnosić wkład za 
pośrednictwem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych.
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Ponadto od każdej WWiI wymaga się 
opracowania i wdrożenia wieloletniej 
strategii, włączonej do jej biznesplanu, 
mającej na celu zacieśnienie relacji 
z regionalnymi i lokalnymi podmiotami 
zajmującymi się innowacjami. W 
stosownych przypadkach WWiI powinny 
posiadać powiązania ze strategiami 
inteligentnej specjalizacji oraz 
z działaniami platform tematycznych 
i inicjatyw międzyregionalnych, w tym z 
instytucjami zarządzającymi europejskimi 
funduszami strukturalnymi 
i inwestycyjnymi. EIT stale monitoruje 
wdrażanie tych strategii terytorialnych, 
w tym efekt dźwigni dla europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
EIT monitoruje również sposób 
funkcjonowania centrów kolokacji oraz 
skuteczność ich integracji z lokalnymi 
ekosystemami innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie korzystania z Europejskiego Rankingu Innowacyjności 
i Regionalnego Rankingu Innowacyjności, ponieważ są to oficjalne narzędzia UE do 
określania regionów i państw osiągających słabe wyniki w zakresie badań naukowych 
i innowacji.

Poprawka 251
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

EIT musi nadal zwiększać swój wpływ 
regionalny za sprawą większej otwartości 
WWiI wobec wielu potencjalnych 
partnerów i zainteresowanych stron, 
zrównoważonego zasięgu geograficznego, 
lepszego rozpowszechniania 
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strategiami inteligentnej specjalizacji. i wykorzystywania wyników oraz lepiej 
sformułowanej strategii regionalnej WWiI. 
Każda WWiI opracowuje taką strategię 
regionalną jako integralną część swoich 
wieloletnich strategii i biznesplanów, 
mającą na celu zacieśnienie stosunków 
z regionalnymi i lokalnymi ekosystemami 
innowacji i podmiotami zajmującymi się 
innowacjami. Chociaż doskonałość 
pozostaje dla WWiI głównym kryterium 
wyboru partnerów, projektów i centrów 
kolokacji, które wnoszą wartość dodaną 
do WWiI, szczególną uwagę poświęca się 
tworzeniu zrównoważonych struktur 
i ekosystemów innowacji w regionach 
i państwach, które są skromnymi 
i umiarkowanymi innowatorami i które 
nie są jeszcze aktywne we wspólnocie 
WWiI. WWiI powinny posiadać 
powiązania z lokalnymi 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 oraz 
skuteczność ich integracji z lokalnymi 
ekosystemami innowacji.

Or. en

Poprawka 252
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

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 
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strategiami inteligentnej specjalizacji. strategiami inteligentnej specjalizacji oraz 
z MŚP.

Or. en

Poprawka 253
Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
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:

Regionalny System Innowacji EIT, 
kierowany przez EIT i wdrażany przez 
WWiI, był dotychczas prowadzony na 
zasadzie dobrowolności. Od 2021 r. RSI 
EIT stanie się obowiązkową i integralną 
częścią wieloletnich strategii WWiI. EIT 
zapewnia, aby działania w ramach RSI 
były wykorzystywane jako pomost (i) 
w kierunku odpowiednich strategii 
inteligentnej specjalizacji w zakresie 
badań naukowych i innowacji, a tym 
samym mobilizacji innych inwestycji, 
zwłaszcza europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, oraz (ii) 
w kierunku zaangażowania potencjalnych 
nowych partnerów, a tym samym 
rozszerzenia zasięgu geograficznego 
WWiI. EIT nadal zapewnia WWiI 
wytyczne i wsparcie w zakresie 
przygotowywania i realizacji wieloletnich 
działań w ramach RSI, tak aby wspierały 
one zdolności innowacyjne państw 
i regionów, w tym regionów najbardziej 
oddalonych, które osiągają skromne 
i średnie wyniki w zakresie innowacji 
według Europejskiego Rankingu 
Innowacyjności i Regionalnego Rankingu 
Innowacyjności. Budżet EIT przeznaczony 
na realizację działań EIT w ramach RSI 
musi stanowić 10–15 % całkowitego 
wsparcia EIT w postaci dofinansowania 
WWiI, co ułatwi zwiększenie liczby 
partnerów WWiI z regionów docelowych. 
Cele działań wspieranych w ramach RSI są 
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następujące:

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie korzystania z Europejskiego Rankingu Innowacyjności 
i Regionalnego Rankingu Innowacyjności, ponieważ są to oficjalne narzędzia UE do 
określania regionów i państw osiągających słabe wyniki w zakresie badań naukowych 
i innowacji.

Poprawka 254
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
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:

Regionalny System Innowacji EIT, 
kierowany przez EIT i wdrażany przez 
WWiI, był dotychczas prowadzony na 
zasadzie dobrowolności. Od 2021 r. RSI 
EIT stanie się obowiązkową i integralną 
częścią wieloletnich strategii WWiI. EIT 
zapewnia, aby działania w ramach RSI 
były wykorzystywane jako pomost (i) 
w kierunku odpowiednich strategii 
inteligentnej specjalizacji w zakresie 
badań naukowych i innowacji, a tym 
samym mobilizacji innych inwestycji, 
zwłaszcza europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, oraz (ii) 
w kierunku zaangażowania potencjalnych 
nowych partnerów, a tym samym 
rozszerzenia zasięgu geograficznego 
WWiI. EIT będzie 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 
osiągających słabe wyniki w zakresie 
badań naukowych i innowacji oraz 
państw, które są skromnymi 
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i umiarkowanymi innowatorami, by 
wspierać ich integrację we wspólnotach 
WWiI. Budżet EIT przeznaczony na 
realizację działań EIT w ramach RSI 
będzie stanowić co najmniej 15 % 
całkowitego wsparcia EIT w postaci 
dofinansowania WWiI, co zwiększy liczbę 
partnerów WWiI z regionów docelowych. 
Cele działań wspieranych w ramach RSI 
będą następujące:

Or. en

Uzasadnienie

RSI musi być odpowiednio finansowany, ponieważ ma zastosowanie do bardzo rozległego 
obszaru geograficznego obejmującego 17 państw UE.

Poprawka 255
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
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. 

Regionalny System Innowacji EIT, 
kierowany przez EIT i wdrażany przez 
WWiI, był dotychczas prowadzony na 
zasadzie dobrowolności. Od 2021 r. RSI 
EIT stanie się obowiązkową i integralną 
częścią wieloletnich strategii WWiI. EIT 
zapewnia, aby działania w ramach RSI 
były wykorzystywane jako pomost (i) 
w kierunku odpowiednich strategii 
inteligentnej specjalizacji w zakresie 
badań naukowych i innowacji, a tym 
samym mobilizacji innych inwestycji, 
zwłaszcza europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych, oraz (ii) 
w kierunku zaangażowania potencjalnych 
nowych partnerów, a tym samym 
rozszerzenia zasięgu geograficznego 
WWiI. EIT nadal zapewnia WWiI 
wytyczne i wsparcie w zakresie 
przygotowywania i realizacji wieloletnich 
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Cele działań wspieranych w ramach RSI 
będą następujące:

działań w ramach RSI, tak aby wspierały 
one zdolności innowacyjne państw 
i regionów, w tym regionów najbardziej 
oddalonych, które nie osiągają 
zadowalających wyników w zakresie 
innowacji i mają ograniczony udział 
w działaniach WWiI. Budżet EIT 
przeznaczony na realizację działań EIT 
w ramach RSI musi stanowić co najmniej 
15 % całkowitego wsparcia EIT w postaci 
dofinansowania WWiI, co ułatwi 
zwiększenie liczby partnerów WWiI 
z regionów docelowych. Cele działań 
wspieranych w ramach RSI są następujące:

Or. en

Poprawka 256
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
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. 

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 
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, w tym 
regionów najbardziej oddalonych, 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 
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Cele działań wspieranych w ramach RSI 
będą następujące:

partnerów WWiI z regionów docelowych. 
Cele działań wspieranych w ramach RSI 
będą następujące:

Or. en

Poprawka 257
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
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:

Regionalny System Innowacji EIT, 
kierowany przez EIT i wdrażany przez 
WWiI, był dotychczas prowadzony na 
zasadzie dobrowolności. Od 2021 r. RSI 
EIT stanie się wiążącą i integralną częścią 
wieloletnich strategii WWiI. EIT będzie 
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, oraz by wspierać ich 
integrację i uczestnictwo we wspólnotach 
WWiI, co rozszerzy ogólnoeuropejski 
zasięg działań EIT. Cele działań 
wspieranych w ramach RSI będą 
następujące:

Or. en

Poprawka 258
Elena Lizzi
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
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:

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 
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 
maksymalnie 15 % całkowitego wsparcia 
EIT w postaci dofinansowania WWiI, co 
zwiększy liczbę partnerów WWiI 
z regionów docelowych. Cele działań 
wspieranych w ramach RSI będą 
następujące:

Or. en

Poprawka 259
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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, 

— przyczynienie się do poprawy 
zdolności innowacyjnych lokalnego 
i regionalnego ekosystemu za 
pośrednictwem działań na rzecz budowania 
zdolności i bliskie powiązania między 
lokalnymi i regionalnymi podmiotami 
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instytucjami szkolnictwa wyższego, 
instytucjami badawczymi, instytucjami 
kształcenia i szkolenia zawodowego);

zajmującymi się innowacjami (klastrami, 
sieciami, organami regionalnymi, 
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
instytucjami badawczymi, instytucjami 
kształcenia i szkolenia zawodowego);

Or. en

Poprawka 260
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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.

— przyciągnięcie nowych partnerów 
do WWiI EIT, rozszerzenie zasięgu 
geograficznego WWiI EIT również przez 
ośrodki innowacji oraz powiązanie 
lokalnych ekosystemów innowacji 
z paneuropejskimi ekosystemami 
innowacji poprzez współpracę z WWiI EIT 
i ich centrami kolokacji.

Or. en

Poprawka 261
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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.

— powiązanie lokalnych ekosystemów 
innowacji z paneuropejskimi 
ekosystemami innowacji poprzez 
przyciągnięcie nowych partnerów, 
rozszerzenie zasięgu geograficznego i 
współpracę z WWiI EIT i ich centrami 
kolokacji.
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Or. en

Poprawka 262
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 2 – akapit 2 – tiret 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- wykorzystanie dodatkowego 
finansowania prywatnego i publicznego.

Or. en

Poprawka 263
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

skreśla się
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posiadać powiązania z lokalnymi 
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 oraz 
skuteczność ich integracji z lokalnymi 
ekosystemami innowacji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uproszczenia tekstu zapis ten włączono do punktu 2 akapit pierwszy.

Poprawka 264
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
z działaniami odpowiednich platform 

EIT musi nadal zwiększać swój wpływ 
regionalny za sprawą większej otwartości 
WWiI wobec wielu potencjalnych 
ogólnoeuropejskich partnerów 
i zainteresowanych stron, 
zrównoważonego zasięgu geograficznego, 
lepszego rozpowszechniania 
i wykorzystywania wyników oraz lepiej 
sformułowanej strategii regionalnej 
WWiI. Przy wyborze projektów 
i partnerów oraz gdy absolutnie niezbędne 
jest oddzielenie wniosków o jednakowej 
jakości po przeprowadzeniu oceny opartej 
na kryterium doskonałości WWiI traktują 
priorytetowo wnioski:
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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.

– obejmujące większą liczbę regionów lub 
państw osiągających słabe wyniki 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
według Europejskiego Rankingu 
Innowacyjności i Regionalnego Rankingu 
Innowacyjności oraz państwa objęte 
inicjatywą szerszego uczestnictwa 
ustanowioną w programie „Horyzont 
Europa”;
– obejmujące większą liczbę regionów lub 
państw, które nie uczestniczą jeszcze we 
wspólnocie WWiI;
– obejmujące regiony i państwa, które 
zobowiązują się wnosić wkład za 
pośrednictwem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych.
WWiI pogłębiają swoją integrację 
z lokalnymi ekosystemami innowacji 
również przez ośrodki innowacji, które 
powinny służyć jako punkt kontaktowy na 
potrzeby interakcji z podmiotami 
lokalnymi i podmiotami trójkąta wiedzy. 
Ośrodki innowacji mogą pomagać 
w tworzeniu synergii, 
umiędzynarodowieniu sieci lokalnych, 
identyfikowaniu możliwości w zakresie 
finansowania i projektów, mogą doradzać 
organom publicznym w zakresie 
komplementarności i wspierać 
beneficjentów. Ośrodki innowacji mogą 
również rozwinąć się w regionalne centra 
kolokacji.
Ponadto od każdej WWiI wymaga się 
opracowania i wdrożenia wieloletniej 
strategii, włączonej do jej biznesplanu, 
mającej na celu zacieśnienie relacji 
z regionalnymi i lokalnymi podmiotami 
zajmującymi się innowacjami. W 
stosownych przypadkach WWiI powinny 
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posiadać powiązania ze strategiami 
inteligentnej specjalizacji oraz 
z działaniami platform tematycznych 
i inicjatyw międzyregionalnych, w tym 
z instytucjami zarządzającymi 
europejskimi funduszami strukturalnymi 
i inwestycyjnymi. EIT stale monitoruje 
wdrażanie tych strategii terytorialnych, 
w tym efekt dźwigni dla europejskich 
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. 
EIT monitoruje również sposób 
funkcjonowania centrów kolokacji oraz 
skuteczność ich integracji z lokalnymi 
ekosystemami innowacji.

Or. en

Poprawka 265
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Wybór i utworzenie nowych WWiI zostaje odłożone do czasu oceny okresu kryzysu.

Poprawka 266
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby przyczynić się do sprostania nowym Aby przyczynić się do sprostania nowym 
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i pojawiającym się globalnym wyzwaniom, 
EIT utworzy nowe WWiI w dziedzinach 
priorytetowych wybranych w oparciu 
o kryteria służące m.in. do oceny ich 
adekwatności w stosunku do priorytetów 
polityki programu „Horyzont Europa” 
oraz ich potencjału i wartości dodanej do 
uwzględnienia w modelu EIT. Przy 
tworzeniu nowych WWiI EIT weźmie pod 
uwagę planowanie strategiczne w ramach 
programu „Horyzont Europa” oraz budżet 
przyznany EIT na lata 2021–2027. 
Odpowiednie kryteria kwalifikacji 
partnerstw europejskich określone 
w załączniku III do [rozporządzenia 
w sprawie programu „Horyzont Europa”] 
zostaną włączone do zaproszeń do 
składania wniosków dotyczących WWiI 
i ocenione.

i pojawiającym się globalnym wyzwaniom, 
EIT ogłasza otwarte i przejrzyste 
zaproszenia do utworzenia nowych WWiI 
w wybranych obszarach tematycznych 
o strategicznym znaczeniu w oparciu 
o kryteria służące m.in. do oceny ich 
wartości dodanej w stawianiu czoła 
wyzwaniom społecznym i w realizowaniu 
priorytetów polityki UE, w szczególności 
redukcji emisji gazów cieplarnianych do 
zera netto najpóźniej do 2040 r. 
i osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju, oraz ich potencjału i wartości 
dodanej do uwzględnienia w modelu EIT. 
Przy tworzeniu nowych WWiI EIT bierze 
pod uwagę planowanie strategiczne 
w ramach programu „Horyzont Europa” 
oraz budżet przyznany EIT na lata 2021–
2027. Odpowiednie kryteria kwalifikacji 
partnerstw europejskich określone 
w załączniku III do [rozporządzenia 
w sprawie programu „Horyzont Europa”] 
i art. 9 rozporządzenia w sprawie EIT są 
włączane do zaproszeń do składania 
wniosków dotyczących WWiI i oceniane.

Or. en

Poprawka 267
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

W oparciu o wniosek Rady Zarządzającej 
EIT i jego analizę proponuje się 
utworzenie w 2022 r. pierwszej WWiI 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, 
w odniesieniu do której zaproszenie do 
składania wniosków zostałoby 
opublikowane w 2021 r., oraz utworzenie 
w 2025 r. drugiej WWiI w sektorach 
gospodarki wodnej i morskiej, uznanych 
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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 
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.

przez Radę Zarządzającą EIT za obszar 
priorytetowy, w odniesieniu do której 
zaproszenie do składania wniosków 
zostałoby opublikowane w 2024 r.

Or. en

Poprawka 268
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

W oparciu o wniosek Rady Zarządzającej 
EIT dotyczący potencjalnych przyszłych 
obszarów tematycznych i wyzwań 
społecznych i jego analizę pierwsza WWiI 
w sektorze kultury i kreatywnym zostanie 
utworzona w 2024 r., a zaproszenie do 
składania wniosków zostanie 
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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 
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.

opublikowane w 2023 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 stanowią obszar 
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 są z natury rozdrobnione, lecz 
innowatorzy lub założyciele 
przedsiębiorstw muszą zwiększyć swoje 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
i innowacji. Tym 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy że nie można jeszcze określić skutków średniookresowych kryzysu związanego 
z COVID-19 dla istniejących WWiI, uruchomienie pierwszej nowej WWiI należy odłożyć na 
2024 r., aby uzyskać lepszy wgląd w pozostałe środki finansowe i przyszłe potrzeby. (Nie 
dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 269
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszar priorytetowy „Sektor kultury 
i sektor kreatywny” 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 są dziedziną 
o dużym potencjale wzrostu, wielu 
inicjatywach oddolnych i cieszącą 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. 
Występującym 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.

Or. en

Poprawka 270
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 3 – akapit 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obszar priorytetowy „Sektory 
i ekosystemy gospodarki wodnej 
i morskiej” obejmuje szeroki zakres 
tradycyjnych i nowo powstających 
sektorów gospodarki, nierozerwalnie 
związanych z kapitałem przyrodniczym 
środowiska naturalnego, na które 
oddziałuje wiele niekorzystnych 
czynników. Obszar ten odegra kluczową 
rolę w stworzeniu do 2050 r. neutralnej 
dla klimatu, zrównoważonej 
i konkurencyjnej Unii, ponieważ nowe 
technologie i konieczność dekarbonizacji 
gospodarki prowadzą do coraz częstszego 
wykorzystywania i eksploatacji zasobów 
morskich i wodnych. Morza, oceany 
i wody śródlądowe odgrywają istotną rolę 
w procesach klimatycznych, mają 
zasadnicze znaczenie dla zdrowia 
i dobrostanu człowieka, zapewnienia 
żywności, utrzymania różnorodności 
biologicznej, niezbędnych usług 
ekosystemowych, energii ze źródeł 
odnawialnych i innych zasobów. 
Oczyszczanie ścieków zmniejszy ilość 
zużytej energii i bakterii 
chorobotwórczych podczas odwadniania 
osadów ściekowych oraz ogólnie poprawi 
wydajność i jakość oczyszczalni. Ten 
obszar priorytetowy stanowi uzupełnienie 
ośmiu istniejących WWiI. Arkusz 
informacyjny podsumowujący wyzwania 
w sektorze wodnym oraz oczekiwany 
wpływ przyszłej WWiI znajduje się 
w załączniku 1B (nowy) do niniejszej 
decyzji.

Or. en

Poprawka 271
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o proponowany budżet EIT 
druga nowa WWiI mogłaby zostać 
utworzona w 2025 r., a zaproszenie do 
składania wniosków zostałoby 
opublikowane w 2024 r., po 
wprowadzeniu poprawki polegającej na 
dodaniu nowej dziedziny priorytetowej lub 
dziedzin priorytetowych do załącznika 1A. 
Obszar priorytetowy lub obszary 
priorytetowe zostaną wybrane w świetle 
wniosków Rady Zarządzającej EIT. We 
wnioskach tych uwzględnione zostaną 
obszary priorytetowe do określenia 
w strategicznym planie badań naukowych 
i innowacji programu „Horyzont Europa” 
oraz kryteria kwalifikacji partnerstw 
europejskich, w szczególności otwartość, 
przejrzystość, europejska wartość dodana, 
spójność i synergie. Kryteria kwalifikacji 
nowych WWiI zostaną dostosowane do 
kryteriów obowiązujących w ramach 
programu „Horyzont Europa”. Będą one 
również wspierać realizację priorytetów 
polityki UE, takich jak misje oraz cele 
zrównoważonego rozwoju. W przypadku 
udostępnienia dodatkowego budżetu 
oprócz budżetu EIT mogłyby zostać 
wybrane kolejne nowe WWiI.

W przypadku udostępnienia dodatkowego 
budżetu oprócz budżetu EIT inne WWiI 
mogą zostać wybrane, biorąc pod uwagę 
obszary priorytetowe określone we 
wniosku Rady Zarządzającej EIT, obszary 
priorytetowe do określenia 
w strategicznym planie badań naukowych 
i innowacji programu „Horyzont Europa” 
oraz kryteria kwalifikacji partnerstw 
europejskich, w szczególności otwartość, 
przejrzystość, europejską wartość dodaną, 
spójność i synergie. Kryteria kwalifikacji 
nowych WWiI zostaną dostosowane do 
kryteriów obowiązujących w ramach 
programu „Horyzont Europa”. Będą one 
również wspierać realizację priorytetów 
polityki UE, takich jak misje oraz cele 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 272
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o proponowany budżet EIT 
druga nowa WWiI mogłaby zostać 

W oparciu o ocenę śródokresową EIT 
i WWiI oraz pozostały budżet druga nowa 
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utworzona w 2025 r., a zaproszenie do 
składania wniosków zostałoby 
opublikowane w 2024 r., po wprowadzeniu 
poprawki polegającej na dodaniu nowej 
dziedziny priorytetowej lub dziedzin 
priorytetowych do załącznika 1A. Obszar 
priorytetowy lub obszary priorytetowe 
zostaną wybrane w świetle wniosków Rady 
Zarządzającej EIT. We wnioskach tych 
uwzględnione zostaną obszary 
priorytetowe do określenia 
w strategicznym planie badań naukowych 
i innowacji programu „Horyzont Europa” 
oraz kryteria kwalifikacji partnerstw 
europejskich, w szczególności otwartość, 
przejrzystość, europejska wartość dodana, 
spójność i synergie. Kryteria kwalifikacji 
nowych WWiI zostaną dostosowane do 
kryteriów obowiązujących w ramach 
programu „Horyzont Europa”. Będą one 
również wspierać realizację priorytetów 
polityki UE, takich jak misje oraz cele 
zrównoważonego rozwoju. W przypadku 
udostępnienia dodatkowego budżetu 
oprócz budżetu EIT mogłyby zostać 
wybrane kolejne nowe WWiI.

WWiI mogłaby zostać utworzona 
w 2026 r., a zaproszenie do składania 
wniosków zostałoby opublikowane 
w 2025 r., po wprowadzeniu poprawki 
polegającej na dodaniu nowej dziedziny 
priorytetowej lub dziedzin priorytetowych 
do załącznika 1A. Obszar priorytetowy lub 
obszary priorytetowe zostaną wybrane 
w świetle wniosków Rady Zarządzającej 
EIT. We wnioskach tych uwzględnione 
zostaną obszary priorytetowe do określenia 
w strategicznym planie badań naukowych 
i innowacji programu „Horyzont Europa” 
oraz kryteria kwalifikacji partnerstw 
europejskich, w szczególności otwartość, 
przejrzystość, europejska wartość dodana, 
spójność i synergie. Kryteria kwalifikacji 
nowych WWiI zostaną dostosowane do 
kryteriów obowiązujących w ramach 
programu „Horyzont Europa” i będą 
oparte na art. 9 rozporządzenia w sprawie 
EIT. Będą one również wspierać realizację 
priorytetów polityki UE, takich jak misje 
oraz cele zrównoważonego rozwoju, 
Europejski Zielony Ład oraz związana 
z nim redukcja emisji gazów 
cieplarnianych do zera netto. Pod 
warunkiem udostępnienia dodatkowego 
budżetu oprócz budżetu EIT mogłyby 
zostać wybrane kolejne nowe WWiI.

Or. en

Poprawka 273
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.1 – punkt 3 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W oparciu o proponowany budżet EIT 
druga nowa WWiI mogłaby zostać 
utworzona w 2025 r., a zaproszenie do 
składania wniosków zostałoby 
opublikowane w 2024 r., po wprowadzeniu 

W oparciu o proponowany budżet EIT 
druga nowa WWiI mogłaby zostać 
utworzona w 2026 r., a zaproszenie do 
składania wniosków zostałoby 
opublikowane w 2025 r. W tym celu 
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poprawki polegającej na dodaniu nowej 
dziedziny priorytetowej lub dziedzin 
priorytetowych do załącznika 1A. Obszar 
priorytetowy lub obszary priorytetowe 
zostaną wybrane w świetle wniosków Rady 
Zarządzającej EIT. We wnioskach tych 
uwzględnione zostaną obszary 
priorytetowe do określenia 
w strategicznym planie badań naukowych 
i innowacji programu „Horyzont Europa” 
oraz kryteria kwalifikacji partnerstw 
europejskich, w szczególności otwartość, 
przejrzystość, europejska wartość dodana, 
spójność i synergie. Kryteria kwalifikacji 
nowych WWiI zostaną dostosowane do 
kryteriów obowiązujących w ramach 
programu „Horyzont Europa”. Będą one 
również wspierać realizację priorytetów 
polityki UE, takich jak misje oraz cele 
zrównoważonego rozwoju. W przypadku 
udostępnienia dodatkowego budżetu 
oprócz budżetu EIT mogłyby zostać 
wybrane kolejne nowe WWiI.

Komisja oceni do 2023 r. znaczenie 
ewentualnych dziedzin priorytetowych 
i przedłoży wniosek w sprawie zmiany 
załącznika 1A i załącznika 1B, 
uwzględniając wkład Rady Zarządzającej 
EIT i proces planowania strategicznego 
w ramach programu „Horyzont Europa”. 
We wniosku tym uwzględnione zostaną 
obszary priorytetowe do określenia 
w strategicznym planie badań naukowych 
i innowacji programu „Horyzont Europa” 
oraz kryteria kwalifikacji partnerstw 
europejskich, w szczególności otwartość, 
przejrzystość, europejska wartość dodana, 
spójność i synergie. Kryteria kwalifikacji 
nowych WWiI zostaną dostosowane do 
kryteriów obowiązujących w ramach 
programu „Horyzont Europa”. Będą one 
również wspierać realizację priorytetów 
polityki UE, takich jak misje oraz cele 
zrównoważonego rozwoju. W przypadku 
udostępnienia dodatkowego budżetu 
oprócz budżetu EIT mogłyby zostać 
wybrane kolejne nowe WWiI.

Or. en

Uzasadnienie

Obszaru priorytetowego dla przyszłej drugiej WWiI nie należy ustalać dziś z góry, lecz 
później, np. w świetle następstw kryzysu związanego z COVID-19.

Poprawka 274
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en
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Poprawka 275
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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.

W celu wspierania rozwoju zdolności 
innowacyjnych w szkolnictwie wyższym 
EIT we współpracy z Komisją opracuje 
i rozpocznie etap pilotażowy działania, 
które będzie realizowane poprzez WWiI, 
począwszy od 2021 r. Dzięki modelowi 
integracji trójkąta wiedzy EIT pomógł 
wypełnić utrzymującą się lukę między 
szkolnictwem wyższym a badaniami 
naukowymi i innowacjami. 
W szczególności EIT i WWiI stanowią 
kluczowe narzędzie rozwoju kapitału 
ludzkiego, ponieważ koncentrują się 
wyraźnie na kształceniu w zakresie 
przedsiębiorczości. Wpływ EIT nie może 
ograniczać się jednak do partnerów WWiI.

Or. en

Poprawka 276
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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. 

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

innowacji i przedsiębiorczości. Wpływ 
EIT wciąż ogranicza się jednak do 
partnerów WWiI, dlatego należy go dalej 
poszerzyć.

Or. en

Poprawka 277
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
szerszym ekosystemem innowacji na 
poziomie lokalnym i regionalnym, w tym 
społeczeństwem obywatelskim, 
instytucjami publicznymi, organizacjami 
trzeciego sektora i innymi 
zainteresowanymi stronami, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
równouprawnienia płci oraz włączenia 
osób ze środowisk migranckich i osób 
z niepełnosprawnościami.
W celu wspierania rozwoju zdolności 
innowacyjnych i przedsiębiorczych 
w szkolnictwie wyższym EIT we 
współpracy z Komisją i na podstawie 
informacji otrzymanych od istniejących 
WWiI opracuje i rozpocznie etap 
pilotażowy działania, które będzie 
realizowane poprzez WWiI.

Or. en
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Poprawka 278
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te EIT będzie realizować za 
pośrednictwem WWiI w sposób otwarty 
i ukierunkowany, którego celem będzie 
zwiększenie zdolności innowacyjnych 
w szkolnictwie wyższym, co pozwoli na 
włączenie większej liczby instytucji 
szkolnictwa wyższego do innowacyjnych 
łańcuchów wartości i ekosystemów 
innowacji. Działania te uzupełnią 
interwencję EIT w dziedzinie kształcenia 
jako podstawowej części działań WWiI na 
rzecz integracji trójkąta wiedzy, 
w szczególności poprzez zwiększenie ich 
otwartości i dostępności dla podmiotów 
niebędących partnerami WWiI. Wpływ 
EIT wykroczyłby poza WWiI 
i przyczyniłby się do realizacji 
podstawowej misji EIT polegającej na 
stymulowaniu zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i zwiększaniu 
konkurencyjności poprzez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych państw 
członkowskich zgodnie z celami programu 
„Horyzont Europa” polegającymi na 
wspomaganiu rozwijania umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości i innowacji 
w perspektywie uczenia się przez całe 
życie, w tym zwiększaniu zdolności 
instytucji szkolnictwa wyższego w całej 
Europie.

Działania te EIT realizuje za 
pośrednictwem WWiI w sposób otwarty, 
przejrzysty i ukierunkowany, którego 
celem będzie zwiększenie zdolności 
innowacyjnych i przedsiębiorczych 
w szkolnictwie wyższym, kierując te 
działania w szczególności do instytucji 
szkolnictwa wyższego, które nie są jeszcze 
partnerami WWiI w innowacyjnych 
łańcuchach wartości i ekosystemach 
innowacji. Działania te uzupełniają 
interwencję EIT w dziedzinie kształcenia 
jako podstawowej części działań WWiI na 
rzecz integracji trójkąta wiedzy, 
w szczególności poprzez zwiększenie ich 
otwartości i dostępności dla podmiotów 
niebędących partnerami WWiI. Projekt 
pilotażowy dotyczy między innymi: 
wymiany i wdrożenia najlepszych praktyk 
w zakresie integracji trójkąta wiedzy 
(w tym organizacyjnego uczenia się, 
coachingu i mentoringu); opracowania 
planów działania w zakresie sposobów 
zaspokojenia potrzeb zidentyfikowanych 
w takich obszarach jak zarządzanie 
innowacjami, tworzenie i rozwój 
przedsiębiorstw typu start-up, 
uwzględnianie zrównoważoności 
i neutralności klimatycznej na etapie 
projektowania, transfer technologii, w tym 
zarządzanie prawami własności 
intelektualnej, zarządzanie ludźmi 
i organizacyjne, w tym zmniejszanie 
różnic w traktowaniu mężczyzn i kobiet 
i włączanie do innowacji podejść 
uwzględniających problematykę płci, oraz 
zaangażowanie (lokalnych) 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego; a także wdrażania planów 
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działania w zakresie rozwoju zdolności 
innowacyjnych i działań następczych 
względem tych planów. W działania te 
angażowane są również inne podmioty 
trójkąta wiedzy (np. organizacje 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
organizacje badawczo-technologiczne, 
MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up). 
EIT zapewnia uczestniczącym instytucjom 
szkolnictwa wyższego szczegółowe 
wytyczne, wiedzę fachową i coaching, 
promując jednocześnie ściślejszą 
współpracę między WWiI w ramach tej 
inicjatywy.
WWiI włączają swoje działania mające na 
celu wzmocnienie zdolności 
innowacyjnych i przedsiębiorczych 
instytucji szkolnictwa wyższego do swojej 
wieloletniej strategii i składają EIT 
sprawozdania z tych działań.
Wpływ EIT wykroczyłby poza WWiI 
i przyczyniłby się do realizacji 
podstawowej misji EIT polegającej na 
stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, 
stymulowaniu zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego i zwiększaniu 
konkurencyjności poprzez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych państw 
członkowskich zgodnie z celami programu 
„Horyzont Europa” polegającymi na 
wspomaganiu rozwijania umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości i innowacji 
w perspektywie uczenia się przez całe 
życie, przy nieustannym uwzględnianiu 
aspektu płci i aspektów neutralności 
klimatycznej.

Or. en

Poprawka 279
Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te EIT będzie realizować za 
pośrednictwem WWiI w sposób otwarty 
i ukierunkowany, którego celem będzie 
zwiększenie zdolności innowacyjnych 
w szkolnictwie wyższym, co pozwoli na 
włączenie większej liczby instytucji 
szkolnictwa wyższego do innowacyjnych 
łańcuchów wartości i ekosystemów 
innowacji. Działania te uzupełnią 
interwencję EIT w dziedzinie kształcenia 
jako podstawowej części działań WWiI na 
rzecz integracji trójkąta wiedzy, 
w szczególności poprzez zwiększenie ich 
otwartości i dostępności dla podmiotów 
niebędących partnerami WWiI. Wpływ EIT 
wykroczyłby poza WWiI i przyczyniłby się 
do realizacji podstawowej misji EIT 
polegającej na stymulowaniu 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
i zwiększaniu konkurencyjności poprzez 
wzmacnianie zdolności innowacyjnych 
państw członkowskich zgodnie z celami 
programu „Horyzont Europa” 
polegającymi na wspomaganiu rozwijania 
umiejętności w zakresie przedsiębiorczości 
i innowacji w perspektywie uczenia się 
przez całe życie, w tym zwiększaniu 
zdolności instytucji szkolnictwa wyższego 
w całej Europie.

Działania te EIT realizuje za 
pośrednictwem WWiI, angażując lokalne 
zainteresowane strony i społeczeństwo 
obywatelskie, w sposób otwarty, 
przejrzysty i ukierunkowany, którego 
celem będzie zwiększenie zdolności 
innowacyjnych w szkolnictwie wyższym, 
co pozwoli na włączenie większej liczby 
instytucji szkolnictwa wyższego do 
innowacyjnych łańcuchów wartości 
i ekosystemów innowacji w całej Unii. 
Działania te będą musiały silniej 
zintegrować edukację w trójkątach wiedzy 
każdej WWiI, w szczególności poprzez 
zwiększenie ich otwartości i dostępności 
dla podmiotów niebędących partnerami 
WWiI. WWiI włączają swoje działania 
mające na celu wzmocnienie zdolności 
innowacyjnych instytucji szkolnictwa 
wyższego do swojej wieloletniej strategii 
i składają EIT sprawozdania z tych 
działań. EIT zapewnia, aby działania te 
wykraczały poza WWiI i przyczyniały się 
do realizacji podstawowej misji EIT 
polegającej na stymulowaniu 
europejskiego zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i zwiększaniu 
konkurencyjności poprzez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych państw 
członkowskich zgodnie z celami programu 
„Horyzont Europa” polegającymi na 
wspomaganiu rozwijania umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości i innowacji 
w perspektywie uczenia się przez całe 
życie, przy nieustannym uwzględnianiu 
aspektu płci.

Or. en

Uzasadnienie

EIT powinien zachować rolę kierowniczą w odniesieniu do WWiI, zapewniając również 
spójne wdrażanie działań przez poszczególne WWiI.

Poprawka 280
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Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te EIT będzie realizować za 
pośrednictwem WWiI w sposób otwarty 
i ukierunkowany, którego celem będzie 
zwiększenie zdolności innowacyjnych 
w szkolnictwie wyższym, co pozwoli na 
włączenie większej liczby instytucji 
szkolnictwa wyższego do innowacyjnych 
łańcuchów wartości i ekosystemów 
innowacji. Działania te uzupełnią 
interwencję EIT w dziedzinie kształcenia 
jako podstawowej części działań WWiI na 
rzecz integracji trójkąta wiedzy, 
w szczególności poprzez zwiększenie ich 
otwartości i dostępności dla podmiotów 
niebędących partnerami WWiI. Wpływ 
EIT wykroczyłby poza WWiI 
i przyczyniłby się do realizacji 
podstawowej misji EIT polegającej na 
stymulowaniu zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i zwiększaniu 
konkurencyjności poprzez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych państw 
członkowskich zgodnie z celami programu 
„Horyzont Europa” polegającymi na 
wspomaganiu rozwijania umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości i innowacji 
w perspektywie uczenia się przez całe 
życie, w tym zwiększaniu zdolności 
instytucji szkolnictwa wyższego w całej 
Europie.

Działania te EIT realizuje za 
pośrednictwem WWiI w sposób otwarty 
i przejrzysty, którego celem będzie 
zwiększenie zdolności innowacyjnych 
instytucji szkolnictwa wyższego w całej 
Europie, co pozwoli na włączenie większej 
liczby instytucji szkolnictwa wyższego do 
innowacyjnych łańcuchów wartości 
i ekosystemów innowacji. Działania te 
uzupełnią interwencję EIT w dziedzinie 
kształcenia jako podstawowej części 
działań WWiI na rzecz integracji trójkąta 
wiedzy, w szczególności poprzez 
zwiększenie ich otwartości i dostępności 
dla podmiotów niebędących partnerami 
WWiI. Wpływ EIT wykroczyłby poza 
WWiI i przyczyniłby się do realizacji 
podstawowej misji EIT polegającej na 
stymulowaniu zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i zwiększaniu 
konkurencyjności poprzez wzmacnianie 
zdolności innowacyjnych państw 
członkowskich zgodnie z celami programu 
„Horyzont Europa” polegającymi na 
wspomaganiu rozwijania umiejętności 
w zakresie przedsiębiorczości i innowacji 
w perspektywie uczenia się przez całe 
życie, przy uwzględnieniu aspektu płci.

Or. en

Poprawka 281
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie EIT będzie oparte na 
inicjatywach politycznych, takich jak ramy 
HEInnovate24 i RIIA25, które dowiodły 
swojej wartości w wielu instytucjach 
szkolnictwa wyższego i państwach 
członkowskich UE. EIT opracuje działania 
wspierające w ścisłej współpracy 
z Komisją, zapewniając spójność 
i komplementarność z odpowiednimi 
działaniami w ramach programu „Horyzont 
Europa”, Erasmus i innych programów. 
Szczegóły dotyczące procesu wdrażania 
i mechanizmu realizacji będą dalej 
rozwijane i dopracowywane w ciągu 
pierwszych trzech lat oraz będą podlegały 
monitorowaniu i ocenie na tym etapie 
pilotażowym, zanim nastąpi ich dalsze 
rozszerzenie.

Wsparcie EIT będzie oparte na 
inicjatywach politycznych, takich jak ramy 
HEInnovate24 i RIIA25, które dowiodły 
swojej wartości w wielu instytucjach 
szkolnictwa wyższego i państwach 
członkowskich UE. EIT opracuje działania 
wspierające w ścisłej współpracy 
z Komisją i na podstawie informacji 
otrzymanych od WWiI, zapewniając 
jednocześnie spójność i komplementarność 
z odpowiednimi działaniami w ramach 
programu „Horyzont Europa”, Erasmus 
i innych programów. Szczegóły dotyczące 
procesu wdrażania i mechanizmu realizacji 
będą dalej rozwijane i dopracowywane 
w ciągu pierwszych trzech lat realizacji 
projektu pilotażowego oraz będą podlegały 
monitorowaniu. Na podstawie wyników 
oceny przeprowadzonej przez niezależnych 
ekspertów zewnętrznych Rada 
Zarządzająca podejmie decyzję, czy etap 
pilotażowy należy kontynuować, 
rozszerzyć, czy też przerwać.

_________________ _________________
24 Ramy HEInnovate to ramy polityki 
opracowane przez Komisję Europejską 
i OECD. HEInnovate oferuje instytucjom 
szkolnictwa wyższego metodykę 
określania obszarów zdolności 
innowacyjnych do dalszego rozwoju 
i kształtowania odpowiednich strategii 
i działań w celu osiągnięcia pożądanego 
wpływu. HEInnovate opiera się na 
solidnych danych metodologicznych 
z ośmioma obszarami budowania 
zdolności: przywództwo i zarządzanie; 
transformacja cyfrowa; zdolność 
organizacyjna; nauczanie i uczenie się 
przedsiębiorczości; przygotowanie 
i wspieranie przedsiębiorców; wymiana 
wiedzy; umiędzynarodowienie oraz 
mierzenie wpływu. OECD opublikowała 
szereg sprawozdań krajowych opartych na 

24 Ramy HEInnovate to ramy polityki 
opracowane przez Komisję Europejską 
i OECD. HEInnovate oferuje instytucjom 
szkolnictwa wyższego metodykę 
określania obszarów zdolności 
innowacyjnych do dalszego rozwoju 
i kształtowania odpowiednich strategii 
i działań w celu osiągnięcia pożądanego 
wpływu. HEInnovate opiera się na 
solidnych danych metodologicznych 
z ośmioma obszarami budowania 
zdolności: przywództwo i zarządzanie; 
transformacja cyfrowa; zdolność 
organizacyjna; nauczanie i uczenie się 
przedsiębiorczości; przygotowanie 
i wspieranie przedsiębiorców; wymiana 
wiedzy; umiędzynarodowienie oraz 
mierzenie wpływu. OECD opublikowała 
szereg sprawozdań krajowych opartych na 
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HEInnovate, zob. seria badań umiejętności 
OECD dostępna pod adresem: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

HEInnovate, zob. seria badań umiejętności 
OECD dostępna pod adresem: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

25 Regionalne ramy oceny wpływu 
innowacji (RIIA) zostały opracowane 
przez Komisję Europejską jako pierwszy 
krok ukierunkowujący przeprowadzanie 
oceny wpływu innowacji szkół wyższych 
poprzez opracowanie analiz przykładów 
opartych na wskaźnikach. Ocena wpływu 
innowacji, np. za pośrednictwem ram 
RIIA, może być potencjalnie powiązana 
z instrumentami finansowania opartymi na 
wynikach w zakresie innowacji na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
unijnym.

25 Regionalne ramy oceny wpływu 
innowacji (RIIA) zostały opracowane 
przez Komisję Europejską jako pierwszy 
krok ukierunkowujący przeprowadzanie 
oceny wpływu innowacji szkół wyższych 
poprzez opracowanie analiz przykładów 
opartych na wskaźnikach. Ocena wpływu 
innowacji, np. za pośrednictwem ram 
RIIA, może być potencjalnie powiązana 
z instrumentami finansowania opartymi na 
wynikach w zakresie innowacji na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
unijnym.

Or. en

Poprawka 282
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie EIT będzie oparte na 
inicjatywach politycznych, takich jak ramy 
HEInnovate24 i RIIA25, które dowiodły 
swojej wartości w wielu instytucjach 
szkolnictwa wyższego i państwach 
członkowskich UE. EIT opracuje działania 
wspierające w ścisłej współpracy 
z Komisją, zapewniając spójność 
i komplementarność z odpowiednimi 
działaniami w ramach programu „Horyzont 
Europa”, Erasmus i innych programów. 
Szczegóły dotyczące procesu wdrażania 
i mechanizmu realizacji będą dalej 
rozwijane i dopracowywane w ciągu 
pierwszych trzech lat oraz będą podlegały 
monitorowaniu i ocenie na tym etapie 
pilotażowym, zanim nastąpi ich dalsze 
rozszerzenie.

Wsparcie EIT będzie oparte na 
inicjatywach politycznych, takich jak ramy 
HEInnovate24 i RIIA25, które dowiodły 
swojej wartości w wielu instytucjach 
szkolnictwa wyższego i państwach 
członkowskich UE. EIT opracuje działania 
wspierające w ścisłej współpracy 
z Komisją, zapewniając pełną spójność 
i komplementarność z odpowiednimi 
działaniami w ramach programu „Horyzont 
Europa”, Erasmus i innych programów. 
Szczegóły dotyczące procesu wdrażania 
i mechanizmu realizacji będą dalej 
rozwijane i dopracowywane w ciągu 
pierwszych trzech lat oraz będą podlegały 
monitorowaniu i ocenie na tym etapie 
pilotażowym, zanim nastąpi ich dalsze 
rozszerzenie.

_________________ _________________
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24 Ramy HEInnovate to ramy polityki 
opracowane przez Komisję Europejską 
i OECD. HEInnovate oferuje instytucjom 
szkolnictwa wyższego metodykę 
określania obszarów zdolności 
innowacyjnych do dalszego rozwoju 
i kształtowania odpowiednich strategii 
i działań w celu osiągnięcia pożądanego 
wpływu. HEInnovate opiera się na 
solidnych danych metodologicznych 
z ośmioma obszarami budowania 
zdolności: przywództwo i zarządzanie; 
transformacja cyfrowa; zdolność 
organizacyjna; nauczanie i uczenie się 
przedsiębiorczości; przygotowanie 
i wspieranie przedsiębiorców; wymiana 
wiedzy; umiędzynarodowienie oraz 
mierzenie wpływu. OECD opublikowała 
szereg sprawozdań krajowych opartych na 
HEInnovate, zob. seria badań umiejętności 
OECD dostępna pod adresem: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

24 Ramy HEInnovate to ramy polityki 
opracowane przez Komisję Europejską 
i OECD. HEInnovate oferuje instytucjom 
szkolnictwa wyższego metodykę 
określania obszarów zdolności 
innowacyjnych do dalszego rozwoju 
i kształtowania odpowiednich strategii 
i działań w celu osiągnięcia pożądanego 
wpływu. HEInnovate opiera się na 
solidnych danych metodologicznych 
z ośmioma obszarami budowania 
zdolności: przywództwo i zarządzanie; 
transformacja cyfrowa; zdolność 
organizacyjna; nauczanie i uczenie się 
przedsiębiorczości; przygotowanie 
i wspieranie przedsiębiorców; wymiana 
wiedzy; umiędzynarodowienie oraz 
mierzenie wpływu. OECD opublikowała 
szereg sprawozdań krajowych opartych na 
HEInnovate, zob. seria badań umiejętności 
OECD dostępna pod adresem: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

25 Regionalne ramy oceny wpływu 
innowacji (RIIA) zostały opracowane 
przez Komisję Europejską jako pierwszy 
krok ukierunkowujący przeprowadzanie 
oceny wpływu innowacji szkół wyższych 
poprzez opracowanie analiz przykładów 
opartych na wskaźnikach. Ocena wpływu 
innowacji, np. za pośrednictwem ram 
RIIA, może być potencjalnie powiązana 
z instrumentami finansowania opartymi na 
wynikach w zakresie innowacji na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
unijnym.

25 Regionalne ramy oceny wpływu 
innowacji (RIIA) zostały opracowane 
przez Komisję Europejską jako pierwszy 
krok ukierunkowujący przeprowadzanie 
oceny wpływu innowacji szkół wyższych 
poprzez opracowanie analiz przykładów 
opartych na wskaźnikach. Ocena wpływu 
innowacji, np. za pośrednictwem ram 
RIIA, może być potencjalnie powiązana 
z instrumentami finansowania opartymi na 
wynikach w zakresie innowacji na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
unijnym.

Or. en

Poprawka 283
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wsparcie EIT będzie oparte na 
inicjatywach politycznych, takich jak ramy 
HEInnovate24 i RIIA25, które dowiodły 
swojej wartości w wielu instytucjach 
szkolnictwa wyższego i państwach 
członkowskich UE. EIT opracuje działania 
wspierające w ścisłej współpracy 
z Komisją, zapewniając spójność 
i komplementarność z odpowiednimi 
działaniami w ramach programu „Horyzont 
Europa”, Erasmus i innych programów. 
Szczegóły dotyczące procesu wdrażania 
i mechanizmu realizacji będą dalej 
rozwijane i dopracowywane w ciągu 
pierwszych trzech lat oraz będą podlegały 
monitorowaniu i ocenie na tym etapie 
pilotażowym, zanim nastąpi ich dalsze 
rozszerzenie.

Wsparcie EIT będzie oparte na 
inicjatywach politycznych, takich jak ramy 
HEInnovate24 i RIIA25, które dowiodły 
swojej wartości w wielu instytucjach 
szkolnictwa wyższego i państwach 
członkowskich UE. EIT opracuje działania 
wspierające w ścisłej współpracy 
z Komisją, zapewniając pełną spójność 
i komplementarność z odpowiednimi 
działaniami w ramach programu „Horyzont 
Europa”, Erasmus i innych programów. 
Szczegóły dotyczące procesu wdrażania 
i mechanizmu realizacji będą dalej 
rozwijane i dopracowywane w ciągu 
pierwszych trzech lat oraz będą podlegały 
monitorowaniu i ocenie na tym etapie 
pilotażowym, zanim nastąpi ich dalsze 
rozszerzenie.

_________________ _________________
24 Ramy HEInnovate to ramy polityki 
opracowane przez Komisję Europejską 
i OECD. HEInnovate oferuje instytucjom 
szkolnictwa wyższego metodykę 
określania obszarów zdolności 
innowacyjnych do dalszego rozwoju 
i kształtowania odpowiednich strategii 
i działań w celu osiągnięcia pożądanego 
wpływu. HEInnovate opiera się na 
solidnych danych metodologicznych 
z ośmioma obszarami budowania 
zdolności: przywództwo i zarządzanie; 
transformacja cyfrowa; zdolność 
organizacyjna; nauczanie i uczenie się 
przedsiębiorczości; przygotowanie 
i wspieranie przedsiębiorców; wymiana 
wiedzy; umiędzynarodowienie oraz 
mierzenie wpływu. OECD opublikowała 
szereg sprawozdań krajowych opartych na 
HEInnovate, zob. seria badań umiejętności 
OECD dostępna pod adresem: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

24 Ramy HEInnovate to ramy polityki 
opracowane przez Komisję Europejską 
i OECD. HEInnovate oferuje instytucjom 
szkolnictwa wyższego metodykę 
określania obszarów zdolności 
innowacyjnych do dalszego rozwoju 
i kształtowania odpowiednich strategii 
i działań w celu osiągnięcia pożądanego 
wpływu. HEInnovate opiera się na 
solidnych danych metodologicznych 
z ośmioma obszarami budowania 
zdolności: przywództwo i zarządzanie; 
transformacja cyfrowa; zdolność 
organizacyjna; nauczanie i uczenie się 
przedsiębiorczości; przygotowanie 
i wspieranie przedsiębiorców; wymiana 
wiedzy; umiędzynarodowienie oraz 
mierzenie wpływu. OECD opublikowała 
szereg sprawozdań krajowych opartych na 
HEInnovate, zob. seria badań umiejętności 
OECD dostępna pod adresem: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/

25 Regionalne ramy oceny wpływu 
innowacji (RIIA) zostały opracowane 
przez Komisję Europejską jako pierwszy 
krok ukierunkowujący przeprowadzanie 
oceny wpływu innowacji szkół wyższych 

25 Regionalne ramy oceny wpływu 
innowacji (RIIA) zostały opracowane 
przez Komisję Europejską jako pierwszy 
krok ukierunkowujący przeprowadzanie 
oceny wpływu innowacji szkół wyższych 
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poprzez opracowanie analiz przykładów 
opartych na wskaźnikach. Ocena wpływu 
innowacji, np. za pośrednictwem ram 
RIIA, może być potencjalnie powiązana 
z instrumentami finansowania opartymi na 
wynikach w zakresie innowacji na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
unijnym.

poprzez opracowanie analiz przykładów 
opartych na wskaźnikach. Ocena wpływu 
innowacji, np. za pośrednictwem ram 
RIIA, może być potencjalnie powiązana 
z instrumentami finansowania opartymi na 
wynikach w zakresie innowacji na 
poziomie regionalnym, krajowym lub 
unijnym.

Or. en

Poprawka 284
Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie odgrywał rolę kierowniczą 
i koordynacyjną we wdrażaniu 
i monitorowaniu działań prowadzonych 
przez WWiI. Szczególny nacisk położony 
zostanie na zapewnienie: integracyjnego 
podejścia do przyciągnięcia instytucji 
szkolnictwa wyższego innych niż partnerzy 
WWiI; podejścia interdyscyplinarnego i 
międzysektorowego; oraz powiązania ze 
strategią inteligentnej specjalizacji Komisji 
Europejskiej, odpowiednimi platformami 
tematycznymi i RSI EIT.

Przez swoją Radę Zarządzającą EIT 
będzie odgrywał rolę kierowniczą, 
nadzorczą i koordynacyjną we wdrażaniu 
i monitorowaniu działań prowadzonych 
przez WWiI. Każda WWiI kładzie 
szczególny nacisk na zapewnienie: 
otwartego i integracyjnego podejścia do 
przyciągnięcia instytucji szkolnictwa 
wyższego innych niż partnerzy WWiI 
w celu zapewnienia jak najszerszego 
zasięgu geograficznego; podejścia 
interdyscyplinarnego i 
międzysektorowego; większego 
uczestnictwa kobiet w sektorach, 
w których są one niedostatecznie 
reprezentowane, oraz powiązania ze 
strategią inteligentnej specjalizacji Komisji 
Europejskiej, odpowiednimi platformami 
tematycznymi takimi jak narzędzie 
wspierania polityki oraz RSI EIT.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by EIT nadal odgrywał rolę kierowniczą i nadzorczą w odniesieniu do 
działalności WWiI.
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Poprawka 285
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie odgrywał rolę kierowniczą 
i koordynacyjną we wdrażaniu 
i monitorowaniu działań prowadzonych 
przez WWiI. Szczególny nacisk położony 
zostanie na zapewnienie: integracyjnego 
podejścia do przyciągnięcia instytucji 
szkolnictwa wyższego innych niż partnerzy 
WWiI; podejścia interdyscyplinarnego i 
międzysektorowego; oraz powiązania ze 
strategią inteligentnej specjalizacji Komisji 
Europejskiej, odpowiednimi platformami 
tematycznymi i RSI EIT.

EIT będzie odgrywał rolę kierowniczą 
i koordynacyjną we wdrażaniu 
i monitorowaniu działań prowadzonych 
przez WWiI. Szczególny nacisk położony 
zostanie na zapewnienie: otwartego 
i integracyjnego podejścia do 
przyciągnięcia instytucji szkolnictwa 
wyższego innych niż partnerzy WWiI 
w celu uzyskania szerokiego zasięgu 
geograficznego; podejścia 
interdyscyplinarnego i 
międzysektorowego; większego 
uczestnictwa kobiet, a także konkretnych 
grup docelowych, takich jak migranci, 
grupy w niekorzystnej sytuacji społecznej 
lub grupy szczególnie wrażliwe, np. osoby 
z niepełnosprawnościami; oraz powiązania 
ze strategią inteligentnej specjalizacji 
Komisji Europejskiej, odpowiednimi 
platformami tematycznymi i RSI EIT.

Or. en

Poprawka 286
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie odgrywał rolę kierowniczą 
i koordynacyjną we wdrażaniu 

EIT będzie odgrywał rolę kierowniczą 
i koordynacyjną we wdrażaniu 
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i monitorowaniu działań prowadzonych 
przez WWiI. Szczególny nacisk położony 
zostanie na zapewnienie: integracyjnego 
podejścia do przyciągnięcia instytucji 
szkolnictwa wyższego innych niż partnerzy 
WWiI; podejścia interdyscyplinarnego i 
międzysektorowego; oraz powiązania ze 
strategią inteligentnej specjalizacji Komisji 
Europejskiej, odpowiednimi platformami 
tematycznymi i RSI EIT.

i monitorowaniu działań prowadzonych 
przez WWiI. Szczególny nacisk położony 
zostanie na zapewnienie: otwartego 
i przejrzystego podejścia do przyciągnięcia 
instytucji szkolnictwa wyższego innych niż 
partnerzy WWiI w celu zapewnienia jak 
najszerszego zasięgu geograficznego; 
podejścia interdyscyplinarnego i 
międzysektorowego; większego 
uczestnictwa kobiet w sektorach, 
w szczególności w tych sektorach, 
w których są one niedostatecznie 
reprezentowane; oraz powiązania ze 
strategią inteligentnej specjalizacji Komisji 
Europejskiej, odpowiednimi platformami 
tematycznymi i RSI EIT.

Or. en

Poprawka 287
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT połączy swoje wsparcie na rzecz 
rozwoju zdolności innowacyjnych 
w szkolnictwie wyższym ze znakiem EIT, 
przyznawanym obecnie programom 
kształcenia WWiI. W szczególności 
uczestniczące instytucje szkolnictwa 
wyższego mogą być zaangażowane 
w stosowanie znaku EIT. EIT rozszerzy 
również znak EIT na działania 
w dziedzinie uczenia się przez całe życie 
docierające do szerszej grupy docelowej 
składającej się ze studentów, dorosłych 
osób uczących się i instytucji (w tym 
instytucji kształcenia i szkolenia 
zawodowego) poza WWiI i angażujące tę 
grupę. Stosowanie znaku poza wspólnotą 
EIT będzie miało bardziej strukturyzujący 
wpływ na wszystkich poziomach 

EIT połączy swoje wsparcie na rzecz 
rozwoju zdolności innowacyjnych 
w szkolnictwie wyższym ze znakiem EIT, 
przyznawanym obecnie programom 
kształcenia WWiI. W szczególności 
uczestniczące instytucje szkolnictwa 
wyższego mogą być zaangażowane 
w stosowanie znaku EIT. EIT rozszerzy 
również zakres stosowania znaku EIT na 
działania w dziedzinie uczenia się przez 
całe życie docierające do szerszej grupy 
docelowej składającej się ze studentów, 
dorosłych osób uczących się i instytucji (w 
tym instytucji kształcenia i szkolenia 
zawodowego) poza WWiI i angażujące tę 
grupę. Oczekuje się, że stosowanie znaku 
poza wspólnotą EIT będzie miało bardziej 
strukturyzujący wpływ na wszystkich 
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(indywidualnym, programowym 
i instytucjonalnym).

poziomach (indywidualnym, 
programowym i instytucjonalnym). EIT 
monitoruje skuteczność rozszerzenia 
zakresu stosowania znaku EIT 
przyznawanego programom kształcenia 
i szkoleń realizowanym przez WWiI.

Or. en

Poprawka 288
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT połączy swoje wsparcie na rzecz 
rozwoju zdolności innowacyjnych 
w szkolnictwie wyższym ze znakiem EIT, 
przyznawanym obecnie programom 
kształcenia WWiI. W szczególności 
uczestniczące instytucje szkolnictwa 
wyższego mogą być zaangażowane 
w stosowanie znaku EIT. EIT rozszerzy 
również znak EIT na działania 
w dziedzinie uczenia się przez całe życie 
docierające do szerszej grupy docelowej 
składającej się ze studentów, dorosłych 
osób uczących się i instytucji (w tym 
instytucji kształcenia i szkolenia 
zawodowego) poza WWiI i angażujące tę 
grupę. Stosowanie znaku poza wspólnotą 
EIT będzie miało bardziej strukturyzujący 
wpływ na wszystkich poziomach 
(indywidualnym, programowym 
i instytucjonalnym).

EIT połączy swoje wsparcie na rzecz 
rozwoju zdolności innowacyjnych 
w szkolnictwie wyższym ze znakiem EIT, 
przyznawanym obecnie programom 
kształcenia WWiI. W szczególności 
uczestniczące instytucje szkolnictwa 
wyższego mogą być zaangażowane 
w stosowanie znaku EIT. EIT rozszerzy 
również znak EIT na działania 
w dziedzinie uczenia się przez całe życie, 
szkolenie zawodowe, programy 
zdobywania kwalifikacji, 
przekwalifikowania i podnoszenia 
kwalifikacji oraz działania w ramach 
masowych, otwartych kursów 
internetowych, docierające do szerszej 
grupy docelowej, składającej się ze 
studentów, dorosłych osób uczących się 
i instytucji (w tym instytucji kształcenia 
i szkolenia zawodowego) i wykraczającej 
poza członków WWiI, i angażujące tę 
grupę. Stosowanie znaku poza wspólnotą 
EIT będzie miało bardziej strukturyzujący 
wpływ na wszystkich poziomach 
(indywidualnym, programowym 
i instytucjonalnym).

Or. en
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Poprawka 289
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
opisywane działania.

WWiI realizują swoje inicjatywy 
w zakresie szkolnictwa wyższego w drodze 
otwartych i przejrzystych zaproszeń do 
składania wniosków. WWiI kierują swoje 
działania głównie do instytucji szkolnictwa 
wyższego z państw osiągających słabe 
wyniki w zakresie badań naukowych 
i innowacji oraz państw będących 
skromnymi i umiarkowanymi 
innowatorami, które chcą wzmocnić swój 
ślad innowacyjny i strategie inteligentnej 
specjalizacji. WWiI EIT powinny 
przydzielać odpowiedni budżet na te 
działania, a kryteria kwalifikowalności, 
które należy uwzględnić w zaproszeniach 
do składania wniosków, muszą 
gwarantować, że znaczna liczba instytucji 
szkolnictwa wyższego zaangażowanych 
w projekty będzie pochodzić spoza WWiI.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres instytucji szkolnictwa wyższego zaangażowanych w inicjatywy edukacyjne EIT należy 
rozszerzyć na podmioty inne niż uczestnicy WWiI. Zakres środka dotyczącego instytucji 
szkolnictwa wyższego nie powinien być ustalany z góry, lecz określany na podstawie wyników 
projektu pilotażowego.

Poprawka 290
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
opisywane działania.

EIT będzie kierować swoje działania 
głównie do instytucji szkolnictwa 
wyższego z państw i regionów, które są 
umiarkowanymi i skromnymi 
innowatorami, oraz innych regionów 
osiągających słabe wyniki, które chcą 
wzmocnić swój ślad innowacyjny 
i strategie inteligentnej specjalizacji.

Or. en

Poprawka 291
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
opisywane działania.

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 40 % 
całkowitego budżetu przeznaczonego na 
opisywane działania.

Or. en

Poprawka 292
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
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Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.2 – akapit 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
opisywane działania.

EIT kieruje swoje działania do instytucji 
szkolnictwa wyższego z całej Unii, lecz 
głównie do państw i regionów, które są 
umiarkowanymi i skromnymi 
innowatorami, oraz innych regionów 
osiągających słabe wyniki, które chcą 
wzmocnić swój ślad innowacyjny 
i strategie inteligentnej specjalizacji, jak 
również do tych instytucji szkolnictwa 
wyższego, które nie należą jeszcze do 
wspólnoty EIT.

Or. en

Poprawka 293
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreśla się

Or. en

Poprawka 294
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Komunikacja 1) Komunikacja i rozpowszechnianie

Or. en
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Poprawka 295
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT wzmocni swoją komunikację 
i widoczność. Wraz z rosnącą liczbą WWiI 
i nowym działaniem wspierającym rozwój 
przedsiębiorczości instytucji szkolnictwa 
wyższego EIT zwiększy wysiłki na rzecz 
poprawy swojej rozpoznawalności jako 
marki jakości w dziedzinie innowacji. 
Zarządzanie tą marką i lepsza komunikacja 
mają kluczowe znaczenie w szczególności 
dla obywateli, ponieważ innowacje 
pochodzące z EIT przyczyniają się do 
wykazania konkretnego wpływu inwestycji 
UE za pośrednictwem europejskiego 
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji. EIT będzie 
stosować ulepszoną strategię budowania 
marki wobec swoich głównych 
zainteresowanych stron (instytucji 
szkolnictwa wyższego, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw itd.) we 
wszystkich państwach członkowskich 
i poza nimi, zgodnie z podejściem 
komunikacyjnym stosowanym w ramach 
programu „Horyzont Europa”.

EIT i WWiI wzmacniają swoją 
komunikację i widoczność oraz stosują 
ulepszoną strategię budowania marki 
wobec swoich głównych zainteresowanych 
stron (instytucji szkolnictwa wyższego, 
organizacji badawczych, przedsiębiorstw, 
społeczeństwa obywatelskiego, organów 
lokalnych i regionalnych itd.) we 
wszystkich państwach członkowskich 
i poza nimi, zgodnie z podejściem 
komunikacyjnym stosowanym w ramach 
programu „Horyzont Europa”. Wraz 
z rosnącą liczbą WWiI i nowym 
działaniem wspierającym zdolności 
innowacyjne i przedsiębiorcze instytucji 
szkolnictwa wyższego EIT zwiększy 
wysiłki na rzecz poprawy swojej 
rozpoznawalności jako marki jakości 
w dziedzinie innowacji. Zarządzanie tą 
marką i lepsza komunikacja mają kluczowe 
znaczenie w szczególności dla obywateli, 
ponieważ innowacje pochodzące z EIT 
i jego WWiI przyczyniają się do wykazania 
konkretnego wpływu inwestycji UE za 
pośrednictwem europejskiego programu 
ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji.

Or. en

Poprawka 296
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT wzmocni swoją komunikację 
i widoczność. Wraz z rosnącą liczbą WWiI 
i nowym działaniem wspierającym rozwój 
przedsiębiorczości instytucji szkolnictwa 
wyższego EIT zwiększy wysiłki na rzecz 
poprawy swojej rozpoznawalności jako 
marki jakości w dziedzinie innowacji. 
Zarządzanie tą marką i lepsza komunikacja 
mają kluczowe znaczenie w szczególności 
dla obywateli, ponieważ innowacje 
pochodzące z EIT przyczyniają się do 
wykazania konkretnego wpływu inwestycji 
UE za pośrednictwem europejskiego 
programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji. EIT będzie 
stosować ulepszoną strategię budowania 
marki wobec swoich głównych 
zainteresowanych stron (instytucji 
szkolnictwa wyższego, instytucji 
badawczych, przedsiębiorstw itd.) we 
wszystkich państwach członkowskich 
i poza nimi, zgodnie z podejściem 
komunikacyjnym stosowanym w ramach 
programu „Horyzont Europa”.

EIT i WWiI wzmocnią i poprawią swoją 
komunikację i widoczność. Wraz z rosnącą 
liczbą WWiI i nowym działaniem 
wspierającym rozwój przedsiębiorczości 
instytucji szkolnictwa wyższego EIT 
zwiększy wysiłki na rzecz poprawy swojej 
rozpoznawalności jako marki jakości 
w dziedzinie innowacji. Zarządzanie tą 
marką i lepsza komunikacja mają kluczowe 
znaczenie w szczególności dla obywateli, 
ponieważ innowacje pochodzące z EIT 
przyczyniają się do wykazania 
konkretnego wpływu inwestycji UE za 
pośrednictwem europejskiego programu 
ramowego w zakresie badań naukowych 
i innowacji. EIT będzie stosować 
ulepszoną strategię budowania marki 
wobec swoich głównych zainteresowanych 
stron (instytucji szkolnictwa wyższego, 
instytucji badawczych, przedsiębiorstw 
itd.) we wszystkich państwach 
członkowskich i poza nimi, zgodnie 
z podejściem komunikacyjnym 
stosowanym w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 297
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

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

i pomocy, w szczególności za 
pośrednictwem specjalnej sieci krajowych 
urzędników ds. współpracy 
odpowiadającej strukturze krajowych 
punktów kontaktowych programu 
„Horyzont Europa”, w zakresie aspektów 
związanych z uczestnictwem w WWiI EIT 
w całej Europie poprzez wykorzystanie 
istniejących sieci informacji w Europie.

Or. en

Poprawka 298
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 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, 
takich jak lepsze wykorzystanie 
istniejących krajowych punktów 
kontaktowych programu „Horyzont 
Europa”, oraz poprzez dalsze rozszerzanie 
tych sieci.

Or. en

Poprawka 299
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.3 – punkt 1 – akapit 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zagwarantować poinformowanie dużej 
społeczność zainteresowanych stron 
w całym trójkącie wiedzy na szczeblu 
unijnym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym o wszystkich zaproszeniach EIT 
(i WWiI) do składania wniosków 
i finansowanych projektach, informacje 
o nich pojawią się również na portalu 
„europejskich możliwości finansowania 
i składania ofert” w ramach programu 
„Horyzont Europa”.

Aby zagwarantować poinformowanie dużej 
społeczność zainteresowanych stron 
w całym trójkącie wiedzy na szczeblu 
unijnym, krajowym, regionalnym 
i lokalnym o wszystkich zaproszeniach EIT 
(i WWiI) do składania wniosków 
i finansowanych projektach, informacje 
o nich pojawią się również we wspólnej 
internetowej bazie danych dotyczących 
finansowanych ze środków UE projektów 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
w ramach programu „Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 300
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
zapewni również odpowiednie wsparcie 
w celu powiązania wspieranych przez EIT 
działań z programami i inicjatywami 
krajowymi, w tym ewentualne 
współfinansowanie krajowe tych działań.

EIT będzie w razie potrzeby organizować 
regularne spotkania Grupy Przedstawicieli 
Państw Członkowskich oraz służb Komisji, 
aby zapewnić odpowiednią komunikację 
i przepływ informacji z państwami 
członkowskimi. Grupa Przedstawicieli 
Państw Członkowskich zapewni również 
odpowiednie wsparcie w celu powiązania 
wspieranych przez EIT działań 
z programami i inicjatywami krajowymi, 
w tym ewentualne współfinansowanie 
krajowe tych działań.

Or. en

Poprawka 301



AM\1204114PL.docx 129/186 PE650.625v01-00

PL

Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
zapewni również odpowiednie wsparcie 
w celu powiązania wspieranych przez EIT 
działań z programami i inicjatywami 
krajowymi, w tym ewentualne 
współfinansowanie krajowe tych działań.

EIT organizuje coroczne spotkania Grupy 
Przedstawicieli Państw Członkowskich 
oraz Komisji, Parlamentu Europejskiego 
i organów doradczych UE, takich jak 
Komitet Regionów i Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny, 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 
zapewni również odpowiednie wsparcie 
w celu powiązania wspieranych przez EIT 
działań z programami i inicjatywami 
krajowymi, w tym ewentualne 
współfinansowanie krajowe tych działań.

Or. en

Poprawka 302
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

EIT będzie organizować regularne 
spotkania Grupy Przedstawicieli Państw 
Członkowskich oraz Komisji i Parlamentu 
Europejskiego, 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 
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finansowanych przez EIT. Grupa 
Przedstawicieli Państw Członkowskich 
zapewni również odpowiednie wsparcie 
w celu powiązania wspieranych przez EIT 
działań z programami i inicjatywami 
krajowymi, w tym ewentualne 
współfinansowanie krajowe tych działań.

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

Or. en

Poprawka 303
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT odgrywa kluczową rolę 
w rozpowszechnianiu dobrych praktyk 
i zdobytych doświadczeń. WWiI i projekty 
wspierające zdolności innowacyjne 
i przedsiębiorcze instytucji szkolnictwa 
wyższego są cennym źródłem dowodów 
i eksperymentalnego uczenia się dla 
decydentów, ponieważ zapewniają 
przykłady dobrych praktyk i wsparcie 
w opracowywaniu i wdrażaniu polityki UE 
w ich dziedzinach tematycznych.

EIT odgrywa kluczową rolę 
w rozpowszechnianiu dobrych praktyk 
i zdobytych doświadczeń. EIT i WWiI 
nawiązują kontakty z krajowymi 
i regionalnymi organami państw 
członkowskich, z Komisją i Parlamentem 
Europejskim, w szczególności z Zespołem 
ds. Przyszłości Nauki i Techniki (STOA), 
aby ustanowić zorganizowany dialog, 
w tym za pośrednictwem krajowych 
urzędników ds. współpracy, służący 
identyfikacji, wymianie 
i rozpowszechnianiu dobrych praktyk, 
doświadczeń i możliwości. WWiI 
i projekty wspierające zdolności 
innowacyjne i przedsiębiorcze instytucji 
szkolnictwa wyższego są cennym źródłem 
dowodów i eksperymentalnego uczenia się 
dla decydentów, ponieważ zapewniają 
przykłady dobrych praktyk i wsparcie 
w opracowywaniu i wdrażaniu polityki UE 
w ich dziedzinach tematycznych.

Or. en
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Poprawka 304
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT odgrywa kluczową rolę 
w rozpowszechnianiu dobrych praktyk 
i zdobytych doświadczeń. WWiI i projekty 
wspierające zdolności innowacyjne 
i przedsiębiorcze instytucji szkolnictwa 
wyższego są cennym źródłem dowodów 
i eksperymentalnego uczenia się dla 
decydentów, ponieważ zapewniają 
przykłady dobrych praktyk i wsparcie 
w opracowywaniu i wdrażaniu polityki UE 
w ich dziedzinach tematycznych.

EIT odgrywa kluczową rolę 
w identyfikowaniu i rozpowszechnianiu 
dobrych praktyk i zdobytych doświadczeń. 
WWiI i projekty wspierające zdolności 
innowacyjne i przedsiębiorcze instytucji 
szkolnictwa wyższego są cennym źródłem 
dowodów i eksperymentalnego uczenia się 
dla decydentów i zainteresowanych stron 
w obszarze badań naukowych, rozwoju 
i innowacji, ponieważ zapewniają 
przykłady dobrych praktyk i wsparcie 
w opracowywaniu i wdrażaniu polityki UE 
w ich dziedzinach tematycznych.

Or. en

Poprawka 305
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

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, 

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 badań 
naukowych, rozwoju i innowacji, EIT 
będzie w dalszym ciągu rozwijać swoją 
rolę instytutu innowacji, zdolnego do 
wykrywania, analizowania, kodyfikowania 
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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”].

innowacyjnych praktyk, wniosków 
i wyników działań finansowanych przez 
EIT (kształcenie i szkolenie, wsparcie dla 
badań naukowych i innowacji, wsparcie 
dla przedsiębiorczości), dzielenia się nimi 
oraz zapewnienia ich stosowania na szerszą 
skalę. Działalność ta opiera się na 
powiązaniach i synergiach z pozostałymi 
inicjatywami w ramach [filaru 
„Innowacyjna Europa”] przewidzianymi 
we [wniosku w sprawie programu 
„Horyzont Europa”], w szczególności 
z Europejską Radą ds. Innowacji, misjami 
i innymi partnerstwami europejskimi.

Or. en

Poprawka 306
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach zakresu stosowania 
rozporządzenia w sprawie EIT instytut 
będzie dążył do zwiększenia wpływu swojej 
działalności poprzez współpracę 
międzynarodową i będzie koordynować 
międzynarodowe działania finansowane 
przez EIT za pośrednictwem WWiI. Jego 
działania będą ściśle dostosowane do 
odpowiednich celów polityki 
przemysłowej Unii Europejskiej oraz 
priorytetów w zakresie badań naukowych 
i innowacji oraz zapewniania europejskiej 
wartości dodanej.

W ramach zakresu stosowania 
rozporządzenia w sprawie EIT i zgodnie 
z podejściem do współpracy 
międzynarodowej określonym 
w programie „Horyzont Europa” EIT 
stara się zapewnić większy wpływ swojej 
działalności poprzez współpracę 
międzynarodową i monitoruje 
międzynarodowe i wspólne działania 
WWiI finansowane przez WWiI. 
Potrzebna jest lepiej zdefiniowana 
długoterminowa strategia współpracy 
między EIT a WWiI. Działania EIT są 
ściśle dostosowane do odpowiednich celów 
polityki przemysłowej Unii Europejskiej 
oraz priorytetów w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz zapewniania 
europejskiej wartości dodanej.

Or. en
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Poprawka 307
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach zakresu stosowania 
rozporządzenia w sprawie EIT instytut 
będzie dążył do zwiększenia wpływu 
swojej działalności poprzez współpracę 
międzynarodową i będzie koordynować 
międzynarodowe działania finansowane 
przez EIT za pośrednictwem WWiI. Jego 
działania będą ściśle dostosowane do 
odpowiednich celów polityki 
przemysłowej Unii Europejskiej oraz 
priorytetów w zakresie badań naukowych 
i innowacji oraz zapewniania europejskiej 
wartości dodanej.

W ramach zakresu stosowania 
rozporządzenia w sprawie EIT instytut 
będzie dążył do zwiększenia wpływu 
swojej działalności poprzez współpracę 
międzynarodową i będzie koordynować 
międzynarodowe działania finansowane 
przez EIT za pośrednictwem WWiI 
zgodnie z podejściem do współpracy 
międzynarodowej określonym 
w programie „Horyzont Europa” i innymi 
odpowiednimi strategiami politycznymi 
UE. Jego działania będą ściśle 
dostosowane do odpowiednich celów 
polityki przemysłowej Unii Europejskiej 
oraz priorytetów w zakresie badań 
naukowych i innowacji oraz zapewniania 
europejskiej wartości dodanej.

Or. en

Poprawka 308
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach zakresu stosowania 
rozporządzenia w sprawie EIT instytut 
będzie dążył do zwiększenia wpływu 
swojej działalności poprzez współpracę 
międzynarodową i będzie koordynować 

W ramach zakresu stosowania 
rozporządzenia w sprawie EIT instytut 
będzie dążył do zwiększenia wpływu 
swojej działalności poprzez współpracę 
międzynarodową i będzie koordynować 
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międzynarodowe działania finansowane 
przez EIT za pośrednictwem WWiI. Jego 
działania będą ściśle dostosowane do 
odpowiednich celów polityki przemysłowej 
Unii Europejskiej oraz priorytetów 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
oraz zapewniania europejskiej wartości 
dodanej.

międzynarodowe działania finansowane 
przez EIT za pośrednictwem WWiI. Jego 
działania będą ściśle dostosowane do 
odpowiednich celów polityki unijnej oraz 
priorytetów w zakresie badań naukowych 
i innowacji oraz zapewniania europejskiej 
wartości dodanej.

Or. en

Poprawka 309
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach współpracy międzynarodowej 
EIT, w porozumieniu z Komisją, skupi się 
na skutecznym stawieniu czoła globalnym 
wyzwaniom społecznym, przyczyniając się 
do realizacji odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych i celów 
zrównoważonego rozwoju oraz 
zapewniając dostęp do talentów 
i zwiększoną podaż i popyt na 
innowacyjne rozwiązania. EIT i WWiI 
będą planować i prowadzić działania 
międzynarodowe w ścisłej współpracy 
z Komisją, zgodnie z podejściem 
określonym w programie „Horyzont 
Europa” i innymi odpowiednimi 
strategiami politycznymi UE oraz pod 
nadzorem Rady Zarządzającej EIT.

EIT i WWiI będą planować i prowadzić 
działania międzynarodowe w ścisłej 
współpracy z Komisją, zgodnie 
z podejściem określonym w programie 
„Horyzont Europa” i innymi odpowiednimi 
strategiami politycznymi UE oraz pod 
nadzorem Rady Zarządzającej EIT. EIT 
zapewnia wytyczne w odniesieniu do 
globalnych działań informacyjnych WWiI 
i międzynarodowych wspólnych działań 
WWiI oraz monitoruje te działania. W 
ramach współpracy międzynarodowej 
i globalnych działań informacyjnych EIT, 
w porozumieniu z Komisją, skupi się na 
skutecznym stawieniu czoła globalnym 
wyzwaniom społecznym, przyczyniając się 
do realizacji odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych takich jak „Mission 
Innovation” i celów zrównoważonego 
rozwoju oraz zapewniając dostęp do 
talentów i zwiększoną podaż i popyt na 
innowacyjne rozwiązania.

Or. en
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Poprawka 310
Ignazio Corrao

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach współpracy międzynarodowej 
EIT, w porozumieniu z Komisją, skupi się 
na skutecznym stawieniu czoła globalnym 
wyzwaniom społecznym, przyczyniając się 
do realizacji odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych i celów 
zrównoważonego rozwoju oraz 
zapewniając dostęp do talentów 
i zwiększoną podaż i popyt na innowacyjne 
rozwiązania. EIT i WWiI będą planować 
i prowadzić działania międzynarodowe 
w ścisłej współpracy z Komisją, zgodnie 
z podejściem określonym w programie 
„Horyzont Europa” i innymi odpowiednimi 
strategiami politycznymi UE oraz pod 
nadzorem Rady Zarządzającej EIT.

W ramach współpracy międzynarodowej 
i globalnych działań informacyjnych EIT, 
w porozumieniu z WWiI i Komisją, skupia 
się na umiejscowieniu swojego 
innowacyjnego modelu wśród innych 
udanych działań innowacyjnych, na 
skutecznym stawieniu czoła globalnym 
wyzwaniom społecznym, przyczyniając się 
do realizacji odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych i celów 
zrównoważonego rozwoju, oraz na 
zapewnieniu dostępu do talentów 
i zwiększonej podaży i popytu na 
innowacyjne rozwiązania. EIT i WWiI 
planują i prowadzą działania 
międzynarodowe w ścisłej współpracy 
z Komisją, zgodnie z podejściem 
określonym w programie „Horyzont 
Europa” i innymi odpowiednimi 
strategiami politycznymi UE oraz pod 
nadzorem Rady Zarządzającej EIT, 
i składają sprawozdania z takich działań.

Or. en

Uzasadnienie

Zadaniem tym powinien zajmować się EIT w porozumieniu z WWiI, a nie na odwrót.

Poprawka 311
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W ramach współpracy międzynarodowej 
EIT, w porozumieniu z Komisją, skupi się 
na skutecznym stawieniu czoła globalnym 
wyzwaniom społecznym, przyczyniając się 
do realizacji odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych i celów 
zrównoważonego rozwoju oraz 
zapewniając dostęp do talentów 
i zwiększoną podaż i popyt na innowacyjne 
rozwiązania. EIT i WWiI będą planować 
i prowadzić działania międzynarodowe 
w ścisłej współpracy z Komisją, zgodnie 
z podejściem określonym w programie 
„Horyzont Europa” i innymi odpowiednimi 
strategiami politycznymi UE oraz pod 
nadzorem Rady Zarządzającej EIT.

W ramach współpracy międzynarodowej 
EIT, w porozumieniu z Komisją, skupi się 
na skutecznym stawieniu czoła globalnym 
i społecznym wyzwaniom, przyczyniając 
się do realizacji odpowiednich inicjatyw 
międzynarodowych i celów 
zrównoważonego rozwoju oraz do 
przeciwdziałania zmianie klimatu, a także 
zapewniając dostęp do talentów 
i zwiększoną podaż i popyt na innowacyjne 
rozwiązania. EIT i WWiI będą planować 
i prowadzić działania międzynarodowe 
w ścisłej współpracy z Komisją, zgodnie 
z podejściem określonym w programie 
„Horyzont Europa” i innymi odpowiednimi 
strategiami politycznymi UE oraz pod 
nadzorem Rady Zarządzającej EIT.

Or. en

Poprawka 312
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

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 monitoruje wdrażanie 
tych środków na szczeblu EIT oraz 
zapewnia niezbędne zachęty i kontrolę, 
w tym poprzez oparty na wynikach proces 
przydziału środków finansowych, w celu 
zagwarantowania ich wdrożenia przez 
WWiI.

Or. en

Poprawka 313
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Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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.

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 wymogów 
wynikających z programu „Horyzont 
Europa” i jego priorytetów w celu 
zmaksymalizowania ich wyników 
i wpływu w oparciu o długoterminową 
strategię współpracy między EIT a WWiI. 
W przypadku gdy WWiI osiąga 
niezadowalające wyniki lub nie uda jej się 
osiągnąć oczekiwanych wyników 
i wpływu, można przedsięwziąć 
odpowiednie środki.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić długoterminowe wytyczne, aby uniknąć ryzyka wywołania u partnerów 
niepewności, która jest jednym z największych zagrożeń dla ekosystemu.

Poprawka 314
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

EIT zapewni WWiI wytyczne operacyjne 
i będzie monitorować WWiI, aby zapewnić 
zgodność z zasadami należytego 
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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.

zarządzania, zasadami i kryteriami 
określonymi w odniesieniu do partnerstw 
europejskich w rozporządzeniu w sprawie 
programu „Horyzont Europa” oraz 
dostosowanie do priorytetów programu 
„Horyzont Europa”, w celu 
zmaksymalizowania ich wyników 
i wpływu. Potrzebna jest lepiej 
zdefiniowana długoterminowa strategia 
współpracy między EIT a WWiI.

Or. en

Poprawka 315
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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.

EIT zapewni WWiI wytyczne operacyjne 
i będzie stale monitorować WWiI pod 
względem zgodności z zasadami 
należytego zarządzania i dobrego 
rządzenia, 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.

Or. en

Poprawka 316
Elena Lizzi

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

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 317
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 4 – akapit 2

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 

EIT dopilnowuje, aby środki zapewniające 
ciągłą otwartość WWiI i przejrzystość 
podczas wdrażania zostały ulepszone, 
w szczególności przez przyjęcie 
i stosowanie przejrzystych i jasnych 
kryteriów włączenia nowych partnerów, 
stałe monitorowanie skuteczności środków 
i inne wspólne przepisy dla nowych 
członków, którzy wnoszą wartość dodaną 
do partnerstw. WWiI ponadto prowadzą 
swoje działania w sposób całkowicie 
przejrzysty, między innymi dzięki 
systematycznemu wykorzystywaniu 
otwartych zaproszeń do składania 
wniosków dotyczących projektów, 
partnerów oraz tworzenia nowych centrów 
kolokacji. Przy wyborze projektów 
i partnerów oraz gdy absolutnie niezbędne 
jest oddzielenie wniosków o jednakowej 
jakości, po przeprowadzeniu oceny opartej 
na kryterium doskonałości WWiI traktują 
priorytetowo wnioski:
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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.

– obejmujące większą liczbę regionów lub 
państw osiągających słabe wyniki 
w zakresie badań naukowych i innowacji 
według Europejskiego Rankingu 
Innowacyjności i Regionalnego Rankingu 
Innowacyjności oraz państwa objęte 
inicjatywą szerszego uczestnictwa 
ustanowioną w programie „Horyzont 
Europa”;
– obejmujące większą liczbę regionów lub 
państw, które nie uczestniczą jeszcze we 
wspólnocie WWiI;
– obejmujące regiony i państwa, które 
zobowiązują się wnosić wkład za 
pośrednictwem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;
– obejmujące większą liczbę MŚP;
– zapewniające większą równowagę płci.
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, zwiększa się 
przejrzystość, otwartość i integracyjny 
charakter procedury przygotowania 
wieloletniego biznesplanu (w tym 
określenie priorytetów, wybór działań 
i przyznanie środków finansowych). WWiI 
będą terminowo i w dokładny sposób, 
używając bazy danych programu 
„Horyzont Europa”, podawać do 
wiadomości publicznej niezbędne 
szczegółowe dane i informacje na temat 
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tego, które projekty są finansowane i w 
ramach jakiego procesu przydziału 
środków finansowych. Wreszcie w swoich 
regularnych sprawozdaniach WWiI 
powinny informować o zaangażowaniu 
nowych partnerów i beneficjentów.

Or. en

Poprawka 318
Ignazio Corrao

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 4 – akapit 2

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 

EIT dopilnowuje, aby środki zapewniające 
ciągłą otwartość WWiI i przejrzystość 
podczas wdrażania zostały ulepszone, 
w szczególności przez przyjęcie 
i stosowanie spójnych, przejrzystych 
i jasnych kryteriów włączenia nowych 
partnerów, stałe monitorowanie 
skuteczności środków i inne wspólne 
przepisy dla nowych członków, którzy 
wnoszą wartość dodaną do partnerstw. 
WWiI ponadto prowadzą swoje działania 
w sposób całkowicie przejrzysty, między 
innymi dzięki systematycznemu 
wykorzystywaniu otwartych zaproszeń do 
składania wniosków dotyczących 
projektów, partnerów oraz tworzenia 
nowych centrów kolokacji. Przy wyborze 
partnerów, projektów lub nowych centrów 
kolokacji kryterium wyboru będzie 
doskonałość. W przypadku jednakowej 
jakości wyników oceny WWiI traktują 
priorytetowo wnioski:
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partnerów.

– obejmujące większą liczbę regionów 
i państw, które są słabymi i 
umiarkowanymi innowatorami według 
Europejskiego Rankingu Innowacyjności 
i Regionalnego Rankingu 
Innowacyjności;
– obejmujące regiony i państwa, które 
zobowiązują się wnosić wkład za 
pośrednictwem europejskich funduszy 
strukturalnych i inwestycyjnych;
– obejmujące większą liczbę MŚP;
– zapewniające większą równowagę płci.
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, zwiększa się 
przejrzystość, otwartość i integracyjny 
charakter procedury przygotowania 
biznesplanu (w tym określenie priorytetów, 
wybór działań i przyznanie środków 
finansowych). Rada Zarządzająca EIT 
przeznacza odpowiedni budżet, wynoszący 
co najmniej 3 % puli środków 
finansowych przewidzianej na 
finansowanie WWiI, na utworzenie 
nowych centrów kolokacji, ponieważ są 
one niezbędnymi interfejsami między 
WWiI a lokalnymi podmiotami trójkąta 
wiedzy. Wreszcie w swoich regularnych 
sprawozdaniach WWiI powinny 
informować o zaangażowaniu nowych 
partnerów i beneficjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie korzystania z Europejskiego Rankingu Innowacyjności 
i Regionalnego Rankingu Innowacyjności, ponieważ są to oficjalne narzędzia UE do 
określania regionów i państw osiągających słabe wyniki w zakresie badań naukowych 
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i innowacji. Centra kolokacji również są niezwykle ważne, ponieważ są ośrodkami innowacji 
WWiI. Ważne byłoby otwarcie większej ich liczby, szczególnie w regionach osiągających 
słabe wyniki, gdyż centra te mogłyby być siłą napędową ich rozwoju.

Poprawka 319
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 4 – akapit 2

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 ciągłą otwartość WWiI na 
nowych członków oraz większą 
przejrzystość podczas wdrażania. Zostanie 
to osiągnięte dzięki stosowaniu jasnych, 
przejrzystych i spójnych kryteriów 
przystępowania i występowania nowych 
członków, którzy wnoszą wartość dodaną 
do partnerstw oraz przez stałe 
monitorowanie skuteczności środków. 
WWiI ponadto prowadzą swoje działania 
w sposób całkowicie przejrzysty, między 
innymi dzięki systematycznemu 
wykorzystywaniu otwartych zaproszeń do 
składania wniosków. WWiI pozostaną 
otwartymi i dynamicznymi partnerstwami, 
do których nowi partnerzy w całej Unii, 
w tym rosnący udział MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up, będą mogli 
przystąpić na podstawie doskonałości, 
wartości dodanej i ich zdolności do 
wnoszenia wkładu na rzecz ekosystemów 
innowacji na szczeblu regionalnym, 
krajowym i unijnym. W celu ograniczenia 
koncentracji finansowania i zapewnienia, 
aby WWiI w ramach prowadzonych 
działań korzystały z szerokiej sieci 
partnerów i zasięgu geograficznego, 
procedura przygotowania planu 
operacyjnego (w tym określenie 
priorytetów, wybór działań i przyznanie 
środków finansowych) i wyboru nowych 
centrów kolokacji oraz związane z tym 
decyzje o finansowaniu staną się bardziej 



PE650.625v01-00 144/186 AM\1204114PL.docx

PL

przejrzyste i integracyjne. Informacje na 
temat tego, które projekty są finansowane, 
oraz przyznanego finansowania są 
niezwłocznie podawane do wiadomości 
publicznej w sposób zrozumiały 
i dostępny. Ponadto WWiI muszą 
zwiększyć liczbę otwartych 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 informują 
o zaangażowaniu nowych partnerów 
i beneficjentów.

Or. en

Poprawka 320
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 4 – akapit 2

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 

EIT zapewnia, aby ciągła otwartość WWiI 
została ulepszona, w szczególności przez 
dopilnowanie, by WWiI stosowały spójne, 
jasne i przejrzyste kryteria przystąpienia 
dla nowych członków, którzy wnoszą 
wartość dodaną do partnerstw, a także inne 
przepisy, takie jak przejrzyste procedury 
przygotowania ich biznesplanów oraz 
systematyczne monitorowanie działań 
WWiI. 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 
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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.

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 
przejrzystość finansowania należy 
zwiększyć w taki sposób, aby zapewniane 
były publicznie dostępne informacje na 
temat tego, które projekty są finansowane, 
oraz przyznanego finansowania. 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.

Or. en

Poprawka 321
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 4 – akapit 2

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 

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 
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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.

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 
przejrzystość finansowania musi być 
zwiększona w taki sposób, aby zapewniane 
były publicznie dostępne informacje na 
temat tego, które projekty są finansowane, 
oraz przyznanego finansowania. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że pieniądze EIT są pieniędzmi podatników, powinno być powszechnie wiadomo, które 
projekty są finansowane i ile pieniędzy trafia do poszczególnych podmiotów (np. w sposób 
podobny do prezentowania finansowania projektów programu „Horyzont 2020” w CORDIS).

Poprawka 322
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 
zapewnią odpowiednią równowagę między 
działalnością w dziedzinie kształcenia, 
przedsiębiorczości i innowacji w swoim 
portfelu biznesplanów. Działania WWiI 
będą wdrażane za pomocą sprawnej, 
skutecznej i opłacalnej struktury, która 
ograniczy do minimum koszty 
administracyjne i ogólne. EIT zapewni, aby 
WWiI osiągnęły swój oczekiwany wpływ 
dzięki szerokiemu zakresowi określonych 
w biznesplanach WWiI działań skutecznie 
wspierających realizację ich celów.

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 
zapewniają odpowiednią i stałą 
równowagę między działalnością 
w dziedzinie kształcenia, badań 
naukowych, przedsiębiorczości i innowacji 
w swoim portfelu biznesplanów. EIT 
monitoruje, czy działania WWiI są 
wdrażane za pomocą sprawnej, skutecznej 
i opłacalnej struktury, która ograniczy do 
minimum koszty administracyjne i ogólne. 
EIT zapewni, aby WWiI osiągnęły swój 
oczekiwany wpływ dzięki szerokiemu 
zakresowi określonych w biznesplanach 
WWiI działań skutecznie wspierających 
realizację ich celów. Aby zmniejszyć 
obciążenia administracyjne, biznesplany 
WWiI i dotacje EIT przeznaczone dla 
WWiI obejmują okres do trzech lat, 
natomiast sprawozdania z działalności 
WWiI nadal składa się co roku.

Or. en

Poprawka 323
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 
zapewnią odpowiednią równowagę między 
działalnością w dziedzinie kształcenia, 
przedsiębiorczości i innowacji w swoim 
portfelu biznesplanów. Działania WWiI 
będą wdrażane za pomocą sprawnej, 
skutecznej i opłacalnej struktury, która 
ograniczy do minimum koszty 
administracyjne i ogólne. EIT zapewni, aby 
WWiI osiągnęły swój oczekiwany wpływ 
dzięki szerokiemu zakresowi określonych 
w biznesplanach WWiI działań skutecznie 

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 
zapewnią odpowiednią równowagę między 
działalnością w dziedzinie kształcenia, 
przedsiębiorczości i innowacji w swoim 
portfelu biznesplanów. Działania WWiI 
będą wdrażane za pomocą sprawnej, 
skutecznej i opłacalnej struktury oraz przy 
zachowaniu istniejących niezbędnych 
odstępstw od wzoru umowy o udzielenie 
dotacji w ramach programu „Horyzont 
Europa”, które ograniczą do minimum 
koszty administracyjne i ogólne. EIT 
zapewni, aby WWiI osiągnęły swój 
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wspierających realizację ich celów. oczekiwany wpływ dzięki szerokiemu 
zakresowi określonych w biznesplanach 
WWiI działań skutecznie wspierających 
realizację ich celów.

Or. en

Poprawka 324
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 
zapewnią odpowiednią równowagę między 
działalnością w dziedzinie kształcenia, 
przedsiębiorczości i innowacji w swoim 
portfelu biznesplanów. Działania WWiI 
będą wdrażane za pomocą sprawnej, 
skutecznej i opłacalnej struktury, która 
ograniczy do minimum koszty 
administracyjne i ogólne. EIT zapewni, 
aby WWiI osiągnęły swój oczekiwany 
wpływ dzięki szerokiemu zakresowi 
określonych w biznesplanach WWiI 
działań skutecznie wspierających realizację 
ich celów.

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, EIT 
i WWiI zapewnią odpowiednią równowagę 
między działalnością w dziedzinie 
kształcenia, przedsiębiorczości oraz badań 
naukowych i innowacji w swoim portfelu 
biznesplanów. Działania WWiI będą 
wdrażane za pomocą sprawnej, skutecznej, 
opłacalnej struktury, która ograniczy do 
minimum koszty administracyjne 
i zarządzania. EIT zapewni, aby WWiI 
osiągnęły swój oczekiwany wpływ dzięki 
szerokiemu zakresowi określonych 
w biznesplanach WWiI działań skutecznie 
wspierających realizację ich celów.

Or. en

Poprawka 325
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 
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zapewnią odpowiednią równowagę między 
działalnością w dziedzinie kształcenia, 
przedsiębiorczości i innowacji w swoim 
portfelu biznesplanów. Działania WWiI 
będą wdrażane za pomocą sprawnej, 
skutecznej i opłacalnej struktury, która 
ograniczy do minimum koszty 
administracyjne i ogólne. EIT zapewni, aby 
WWiI osiągnęły swój oczekiwany wpływ 
dzięki szerokiemu zakresowi określonych 
w biznesplanach WWiI działań skutecznie 
wspierających realizację ich celów.

zapewnią odpowiednią równowagę między 
działalnością w dziedzinie kształcenia, 
przedsiębiorczości i innowacji w swoim 
portfelu biznesplanów. Działania WWiI 
będą wdrażane za pomocą sprawnej, 
skutecznej i opłacalnej struktury, która 
ograniczy do rozsądnego minimum koszty 
administracyjne i ogólne. EIT zapewni, aby 
WWiI osiągnęły swój oczekiwany wpływ 
dzięki szerokiemu zakresowi określonych 
w biznesplanach WWiI działań skutecznie 
wspierających realizację ich celów.

Or. en

Poprawka 326
Elena Lizzi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 
zapewnią odpowiednią równowagę między 
działalnością w dziedzinie kształcenia, 
przedsiębiorczości i innowacji w swoim 
portfelu biznesplanów. Działania WWiI 
będą wdrażane za pomocą sprawnej, 
skutecznej i opłacalnej struktury, która 
ograniczy do minimum koszty 
administracyjne i ogólne. EIT zapewni, aby 
WWiI osiągnęły swój oczekiwany wpływ 
dzięki szerokiemu zakresowi określonych 
w biznesplanach WWiI działań skutecznie 
wspierających realizację ich celów.

W związku z tym, że WWiI działają 
w całym łańcuchu wartości innowacji, 
zapewnią odpowiednią równowagę między 
działalnością w dziedzinie kształcenia, 
przedsiębiorczości i innowacji w swoim 
portfelu biznesplanów. Działania WWiI 
będą wdrażane za pomocą sprawnej, 
skutecznej i opłacalnej struktury, która 
ograniczy koszty administracyjne i ogólne 
do maksymalnie 3 %. EIT zapewni, aby 
WWiI osiągnęły swój oczekiwany wpływ 
dzięki szerokiemu zakresowi określonych 
w biznesplanach WWiI działań skutecznie 
wspierających realizację ich celów.

Or. en

Poprawka 327
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja zobowiązań każdego 
z partnerów WWiI w całym umownym 
okresie trwania inicjatywy zostanie 
zapewniona w drodze regularnego 
monitorowania rzeczywistych wkładów 
partnera w stosunku do pierwotnych 
zobowiązań. EIT zapewni, aby WWiI 
posiadały system zarządzania ryzykiem na 
potrzeby sytuacji, w których niektórzy 
partnerzy nie będą w stanie wywiązać się 
ze swoich pierwotnych zobowiązań.

Realizację zobowiązań każdego 
z partnerów WWiI w całym umownym 
okresie trwania inicjatywy zapewnia się 
w drodze regularnego monitorowania 
rzeczywistych wkładów partnera 
w stosunku do pierwotnych zobowiązań. 
EIT zapewnia, aby WWiI posiadały system 
zarządzania ryzykiem na potrzeby sytuacji, 
w których niektórzy partnerzy nie będą 
w stanie wywiązać się ze swoich 
pierwotnych zobowiązań. Priorytetem dla 
WWiI jest jednak różnicowanie dochodów 
i pozyskiwanie innych inwestycji dla 
swojej działalności w zakresie badań 
naukowych i innowacji, a nie opieranie 
się na wkładach wnoszonych przez ich 
partnerów. Żadne wysiłki na rzecz 
stabilności finansowania nie mogą 
prowadzić do podwyższenia opłat za kursy 
czy opłat członkowskich od partnerów ani 
do ograniczenia mechanizmu 
finansowania dotacji z korzyścią dla 
innych instrumentów finansowych, takich 
jak pożyczki lub finansowanie mieszane, 
z wyjątkiem działań związanych 
z rynkiem. Opłaty za kursy lub opłaty 
członkowskie muszą pozostać 
współmierne, aby zapewnić uczestnictwo 
małych podmiotów takich jak MŚP.

Or. en

Poprawka 328
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja zobowiązań każdego Realizację zobowiązań każdego 
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z partnerów WWiI w całym umownym 
okresie trwania inicjatywy zostanie 
zapewniona w drodze regularnego 
monitorowania rzeczywistych wkładów 
partnera w stosunku do pierwotnych 
zobowiązań. EIT zapewni, aby WWiI 
posiadały system zarządzania ryzykiem na 
potrzeby sytuacji, w których niektórzy 
partnerzy nie będą w stanie wywiązać się 
ze swoich pierwotnych zobowiązań.

z partnerów WWiI w całym umownym 
okresie trwania inicjatywy zapewnia się 
w drodze regularnego monitorowania 
rzeczywistych wkładów partnera 
w stosunku do pierwotnych zobowiązań. 
EIT zapewnia, aby WWiI posiadały system 
zarządzania ryzykiem na potrzeby sytuacji, 
w których niektórzy partnerzy nie będą 
w stanie wywiązać się ze swoich 
pierwotnych zobowiązań. Dążąc do 
osiągnięcia stabilności finansowania 
swoich działań, WWiI powinny szukać 
wielu różnych źródeł przychodów 
i inwestycji. Żadne wysiłki na rzecz 
stabilności finansowania nie mogą 
prowadzić do podwyższenia opłat za kursy 
ani do pogorszenia sytuacji mniejszych 
przedsiębiorstw, takich jak MŚP 
i przedsiębiorstwa typu start-up, pod 
względem opłat członkowskich lub 
zmniejszenia dotacji.

Or. en

Poprawka 329
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja zobowiązań każdego 
z partnerów WWiI w całym umownym 
okresie trwania inicjatywy zostanie 
zapewniona w drodze regularnego 
monitorowania rzeczywistych wkładów 
partnera w stosunku do pierwotnych 
zobowiązań. EIT zapewni, aby WWiI 
posiadały system zarządzania ryzykiem na 
potrzeby sytuacji, w których niektórzy 
partnerzy nie będą w stanie wywiązać się 
ze swoich pierwotnych zobowiązań.

Realizacja zobowiązań każdego 
z partnerów WWiI w całym umownym 
okresie trwania inicjatywy zostanie 
zapewniona w drodze regularnego 
monitorowania rzeczywistych wkładów 
partnera w stosunku do pierwotnych 
zobowiązań. EIT zapewni, aby WWiI 
posiadały system zarządzania ryzykiem na 
potrzeby sytuacji, w których niektórzy 
partnerzy nie będą w stanie wywiązać się 
ze swoich pierwotnych zobowiązań. WWiI 
powinny jednak priorytetowo traktować 
zróżnicowanie przychodów, aby jak 
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najszybciej osiągnąć stabilność 
finansowania.

Or. en

Poprawka 330
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzięki sprawnemu i uproszczonemu 
modelowi finansowania EIT zwiększy 
wpływ i wkład WWiI w realizację celów 
programu „Horyzont Europa”. Aby 
zwiększyć wartość dodaną swojego 
wsparcia EIT dostosuje swój model 
finansowania. Istnieją cztery główne 
obszary, w których EIT wprowadzi 
ulepszenia.

EIT powinien zapewnić zrównoważony 
podział budżetu na lata oraz płynne 
przejście między bieżącymi a następnymi 
WRF, w szczególności w odniesieniu do 
trwających działań. Dzięki sprawnemu 
i uproszczonemu modelowi finansowania 
EIT zwiększy wpływ i wkład WWiI 
w realizację celów programu „Horyzont 
Europa”. Aby zwiększyć wartość dodaną 
swojego wsparcia, EIT dostosowuje swój 
model finansowania w celu podwyższenia 
z czasem zobowiązań partnerów WWiI lub 
zobowiązań innych źródeł prywatnych 
i publicznych. Istnieją cztery główne 
obszary, w których EIT wprowadzi 
ulepszenia.

Or. en

Poprawka 331
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Marisa Matias, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Dzięki sprawnemu i uproszczonemu 
modelowi finansowania EIT zwiększy 
wpływ i wkład WWiI w realizację celów 
programu „Horyzont Europa”. Aby 
zwiększyć wartość dodaną swojego 
wsparcia EIT dostosuje swój model 
finansowania. Istnieją cztery główne 
obszary, w których EIT wprowadzi 
ulepszenia.

Dzięki sprawnemu i uproszczonemu 
modelowi finansowania EIT zwiększy 
wpływ i wkład WWiI w realizację celów 
programu „Horyzont Europa”. Aby 
zwiększyć wartość dodaną swojego 
wsparcia, EIT dostosowuje swój model 
finansowania w celu podwyższenia 
z czasem zobowiązań partnerów WWiI 
i zobowiązań innych źródeł prywatnych 
i publicznych. Istnieją cztery główne 
obszary, w których EIT wprowadzi 
ulepszenia.

Or. en

Poprawka 332
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dzięki sprawnemu i uproszczonemu 
modelowi finansowania EIT zwiększy 
wpływ i wkład WWiI w realizację celów 
programu „Horyzont Europa”. Aby 
zwiększyć wartość dodaną swojego 
wsparcia EIT dostosuje swój model 
finansowania. Istnieją cztery główne 
obszary, w których EIT wprowadzi 
ulepszenia.

Dzięki sprawnemu i uproszczonemu 
modelowi finansowania EIT zwiększy 
wpływ i wkład WWiI w realizację celów 
EIT i programu „Horyzont Europa”. Aby 
zwiększyć wartość dodaną swojego 
wsparcia, EIT dostosuje swój model 
finansowania. Istnieją cztery główne 
obszary, w których EIT wprowadzi 
ulepszenia.

Or. en

Poprawka 333
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pierwsze, EIT wprowadzi stawkę 
współfinansowania w celu zwiększenia 
poziomów inwestycji prywatnych 
i publicznych. Dostosowanie modelu 
finansowania ułatwi WWiI przestawienie 
się na stabilność finansowania. Zachęci je 
to do stopniowego zmniejszania, w okresie 
obowiązywania ramowych umów 
o partnerstwie, udziału finansowania EIT 
w biznesplanie, przy jednoczesnym 
zwiększaniu poziomu wspólnych 
inwestycji ze źródeł innych niż EIT. Stałe 
malejące stawki współfinansowania będą 
miały zastosowanie do wszystkich etapów 
całego cyklu życia WWiI (rozpoczęcie 
działalności, rozwój działalności, 
dojrzałość, wycofanie się z dotacji EIT), 
jak przedstawiono poniżej.

Po pierwsze, EIT wprowadzi stawkę 
współfinansowania w celu zwiększenia 
poziomów inwestycji prywatnych 
i publicznych. Dostosowanie modelu 
finansowania ułatwi wysiłki WWiI 
w zakresie pozyskiwania inwestycji innych 
niż przychody od swoich partnerów, 
umożliwiając w ten sposób WWiI 
pozyskiwanie większych dodatkowych 
przychodów i inwestycji ze środków 
publicznych i prywatnych w celu 
osiągnięcia stabilności finansowania. 
Zachęci je to do stopniowego 
zmniejszania, w okresie obowiązywania 
ramowych umów o partnerstwie, udziału 
finansowania EIT w biznesplanie, przy 
jednoczesnym zwiększaniu poziomu 
wspólnych inwestycji ze źródeł innych niż 
EIT. Finansowanie EIT będzie 
bezpośrednio związane z postępami 
w realizacji celów WWiI oraz 
oczekiwanym wpływem i zgodnie z art. 11 
rozporządzenia w sprawie EIT może 
zostać zakończone w przypadku 
utrzymującego się braku wyników. Stałe 
malejące stawki współfinansowania będą 
miały zastosowanie do wszystkich etapów 
całego cyklu życia WWiI (rozpoczęcie 
działalności, rozwój działalności, 
dojrzałość, wycofanie się z dotacji EIT), 
jak przedstawiono poniżej.

Or. en

Uzasadnienie

Malejące stawki współfinansowania powinny zostać uwzględnione w głównym akcie prawnym 
(rozporządzeniu w sprawie EIT).

Poprawka 334
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Marisa Matias, Robert Roos
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pierwsze, EIT wprowadzi stawkę 
współfinansowania w celu zwiększenia 
poziomów inwestycji prywatnych 
i publicznych. Dostosowanie modelu 
finansowania ułatwi WWiI przestawienie 
się na stabilność finansowania. Zachęci je 
to do stopniowego zmniejszania, w okresie 
obowiązywania ramowych umów 
o partnerstwie, udziału finansowania EIT 
w biznesplanie, przy jednoczesnym 
zwiększaniu poziomu wspólnych 
inwestycji ze źródeł innych niż EIT. Stałe 
malejące stawki współfinansowania będą 
miały zastosowanie do wszystkich etapów 
całego cyklu życia WWiI (rozpoczęcie 
działalności, rozwój działalności, 
dojrzałość, wycofanie się z dotacji EIT), 
jak przedstawiono poniżej.

Po pierwsze, EIT zastosuje odpowiednie 
stawki współfinansowania wprowadzi 
stawkę współfinansowania w celu 
zwiększenia poziomów inwestycji 
prywatnych i publicznych innych niż 
przychody od partnerów, ułatwiając w ten 
sposób WWiI przestawienie się na 
stabilność finansowania. EIT dostosowuje 
udział finansowania zgodnie 
z biznesplanem WWiI przy jednoczesnym 
zwiększaniu poziomu wspólnych 
inwestycji ze źródeł innych niż EIT. 
Finansowanie EIT musi być oparte na 
wynikach, zachęcać do zwiększania 
wpływu i nagradzać sukces, być 
bezpośrednio związane z postępami 
w realizacji celów WWiI i może zostać 
zakończone w przypadku utrzymującego 
się braku wyników.

Or. en

Poprawka 335
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po pierwsze, EIT wprowadzi stawkę 
współfinansowania w celu zwiększenia 
poziomów inwestycji prywatnych 
i publicznych. Dostosowanie modelu 
finansowania ułatwi WWiI przestawienie 
się na stabilność finansowania. Zachęci je 
to do stopniowego zmniejszania, w okresie 
obowiązywania ramowych umów 
o partnerstwie, udziału finansowania EIT 
w biznesplanie, przy jednoczesnym 

Po pierwsze, EIT stopniowo zmniejszy 
stawkę współfinansowania w celu 
zachęcenia do zwiększenia poziomów 
inwestycji prywatnych i publicznych. 
Dostosowanie modelu finansowania ułatwi 
WWiI przestawienie się na stabilność 
finansowania. Zachęci je to do 
stopniowego zmniejszania, w okresie 
obowiązywania ramowych umów 
o partnerstwie, udziału finansowania EIT 
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zwiększaniu poziomu wspólnych 
inwestycji ze źródeł innych niż EIT. Stałe 
malejące stawki współfinansowania będą 
miały zastosowanie do wszystkich etapów 
całego cyklu życia WWiI (rozpoczęcie 
działalności, rozwój działalności, 
dojrzałość, wycofanie się z dotacji EIT), 
jak przedstawiono poniżej.

w biznesplanie, przy jednoczesnym 
zwiększaniu poziomu wspólnych 
inwestycji ze źródeł innych niż EIT. Stałe 
malejące stawki współfinansowania będą 
miały zastosowanie do wszystkich etapów 
całego cyklu życia WWiI (rozpoczęcie 
działalności, rozwój działalności, 
dojrzałość, wycofanie się z dotacji EIT), 
jak przedstawiono poniżej.

Or. en

Poprawka 336
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po drugie, obecnie stosowany proces 
przyznawania dotacji będzie w większym 
stopniu ukierunkowany na konkurencyjne 
wyniki i wykorzystanie dotacji 
wieloletnich. Rada Zarządzająca EIT 
zapewni silniejsze zachęty dla WWiI, 
w szczególności w oparciu o ich 
indywidualne wyniki, w celu 
zagwarantowania największego możliwego 
wpływu. EIT zmieni zatem swoje przepisy 
dotyczące konkurencyjnego finansowania, 
aby zwiększyć swój wpływ w ramach 
programu „Horyzont Europa”.

Po drugie, EIT zapewni, aby proces 
przyznawania dotacji był oparty na 
konkurencyjnych wynikach, 
a wykorzystanie dotacji wieloletnich 
zostanie zwiększone. Rada Zarządzająca 
EIT zapewni silniejsze zachęty dla WWiI, 
w szczególności w oparciu o ich 
indywidualne wyniki, w celu 
zagwarantowania największego możliwego 
wpływu. EIT zmieni zatem swoje przepisy 
dotyczące konkurencyjnego finansowania, 
aby zwiększyć swój wpływ w ramach 
programu „Horyzont Europa”.

Or. en

Poprawka 337
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po drugie, obecnie stosowany proces 
przyznawania dotacji będzie w większym 
stopniu ukierunkowany na konkurencyjne 
wyniki i wykorzystanie dotacji 
wieloletnich. Rada Zarządzająca EIT 
zapewni silniejsze zachęty dla WWiI, 
w szczególności w oparciu o ich 
indywidualne wyniki, w celu 
zagwarantowania największego możliwego 
wpływu. EIT zmieni zatem swoje przepisy 
dotyczące konkurencyjnego finansowania, 
aby zwiększyć swój wpływ w ramach 
programu „Horyzont Europa”.

Po drugie, obecnie stosowany proces 
przyznawania dotacji będzie w większym 
stopniu ukierunkowany na konkurencyjne 
wyniki, rezultaty i wpływ oraz 
wykorzystanie dotacji wieloletnich. 
Finansowanie EIT jest związane 
z postępami zgodnie z art. 11 
rozporządzenia w sprawie EIT. Rada 
Zarządzająca EIT zapewni silniejsze 
zachęty dla WWiI, w szczególności 
w oparciu o ich indywidualne wyniki, 
w celu zagwarantowania największego 
możliwego wpływu.

Or. en

Poprawka 338
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, EIT będzie stosować ścisłe 
reguły wzmacniania mechanizmu 
przeglądu przed upływem pierwszych 
siedmiu lat początkowego okresu 
działalności WWiI. Ten przegląd 
śródokresowy, który ma zostać 
przeprowadzony z pomocą ekspertów 
zewnętrznych, powinien być zgodny 
z najlepszą praktyką międzynarodową 
i z kryteriami określonymi w programie 
„Horyzont Europa” dotyczącymi 
monitorowania i oceny partnerstw 
europejskich oraz powinien się odbyć 
przed upływem pierwszych siedmiu lat. 
W wyniku tego przeglądu Rada 
Zarządzająca podejmie decyzję o dalszym 
wspieraniu finansowym WWiI albo 
o zaprzestaniu tej pomocy (a tym samym 
o nieprzedłużaniu ramowej umowy 

Po trzecie, EIT będzie stosować ścisłe 
reguły wzmacniania mechanizmu 
przeglądu przed upływem pierwszych 
siedmiu lat początkowego okresu 
działalności WWiI. Przegląd śródokresowy 
przeprowadzany jest przez ekspertów 
zewnętrznych i musi być zgodny 
z najlepszą praktyką międzynarodową 
i z kryteriami określonymi w programie 
„Horyzont Europa” dotyczącymi 
monitorowania i oceny partnerstw 
europejskich oraz z kryteriami 
określonymi w art. 11 rozporządzenia 
w sprawie EIT. Przegląd musi się odbyć 
przed upływem pierwszych siedmiu lat. 
W wyniku tego przeglądu Rada 
Zarządzająca podejmie decyzję zgodnie 
z art. 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie 
EIT o dalszym zapewnianiu WWiI wkładu 
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o partnerstwie z daną WWiI) 
i przekierowaniu zasobów na działania, 
w ramach których osiągane są lepsze 
wyniki.

finansowego, zmniejszeniu, zmianie albo 
cofnięciu tego wkładu (a tym samym 
o nieprzedłużaniu ramowej umowy 
o partnerstwie z daną WWiI) 
i przekierowaniu zasobów na działania, 
w ramach których osiągane są lepsze 
wyniki.

Or. en

Poprawka 339
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Carlos Zorrinho

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po trzecie, EIT będzie stosować ścisłe 
reguły wzmacniania mechanizmu 
przeglądu przed upływem pierwszych 
siedmiu lat początkowego okresu 
działalności WWiI. Ten przegląd 
śródokresowy, który ma zostać 
przeprowadzony z pomocą ekspertów 
zewnętrznych, powinien być zgodny 
z najlepszą praktyką międzynarodową 
i z kryteriami określonymi w programie 
„Horyzont Europa” dotyczącymi 
monitorowania i oceny partnerstw 
europejskich oraz powinien się odbyć 
przed upływem pierwszych siedmiu lat. 
W wyniku tego przeglądu Rada 
Zarządzająca podejmie decyzję o dalszym 
wspieraniu finansowym WWiI albo 
o zaprzestaniu tej pomocy (a tym samym 
o nieprzedłużaniu ramowej umowy 
o partnerstwie z daną WWiI) 
i przekierowaniu zasobów na działania, 
w ramach których osiągane są lepsze 
wyniki.

Po trzecie, EIT będzie stosować ścisłe 
reguły wzmacniania mechanizmu 
przeglądu przed upływem pierwszych 
siedmiu lat początkowego okresu 
działalności WWiI. Ten przegląd 
śródokresowy, który ma zostać 
przeprowadzony z pomocą zewnętrznych 
i niezależnych ekspertów, powinien być 
zgodny z najlepszą praktyką 
międzynarodową i z kryteriami 
określonymi w programie „Horyzont 
Europa” dotyczącymi monitorowania 
i oceny partnerstw europejskich oraz 
powinien się odbyć przed upływem 
pierwszych siedmiu lat. W wyniku tego 
przeglądu Rada Zarządzająca podejmie 
decyzję o dalszym wspieraniu finansowym 
WWiI albo o zaprzestaniu tej pomocy (a 
tym samym o nieprzedłużaniu ramowej 
umowy o partnerstwie z daną WWiI) 
i przekierowaniu zasobów na działania, 
w ramach których osiągane są lepsze 
wyniki.

Or. en
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Poprawka 340
Robert Roos
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie kontynuować wysiłki na rzecz 
uproszczenia w celu zmniejszenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego27 dla WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich rocznego biznesplanu 
i strategii wieloletniej. Obejmie to 
wykorzystanie kwot ryczałtowych lub 
kosztów jednostkowych w odniesieniu do 
odpowiednich działań WWiI. Ponadto 
w celu zapewnienia lepszego planowania 
zasobów, w szczególności na potrzeby 
działań innowacyjnych, oraz ułatwienia 
większego zaangażowania 
i długoterminowych inwestycji ze strony 
partnerów uczestniczących w działaniach 
WWiI, EIT podpisze, w stosownych 
przypadkach, umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich nie 
powinien przekraczać 3 lat.

5a) Zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego

EIT zwiększy wysiłki na rzecz 
uproszczenia w celu zmniejszenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego dla WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich rocznego biznesplanu 
i strategii wieloletniej. Obejmie to 
wykorzystanie kwot ryczałtowych lub 
kosztów jednostkowych w odniesieniu do 
odpowiednich działań WWiI. Ponadto 
w celu zapewnienia lepszego planowania 
zasobów, w szczególności na potrzeby 
działań innowacyjnych, oraz ułatwienia 
większego zaangażowania 
i długoterminowych inwestycji ze strony 
partnerów uczestniczących w działaniach 
WWiI, EIT podpisze, w stosownych 
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przypadkach, umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich nie 
powinien przekraczać 3 lat. EIT buduje 
relację zaufania z WWiI i ocenia ich 
wyniki, a nie ich proces.

_________________
27 W szczególności zaprzestano by 
składania rocznych sprawozdań na temat 
uzupełniających działań WWiI zgodnie 
z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego 
zawartym w jego sprawozdaniu 
specjalnym z 2016 r. (zalecenie 1, s. 51).

Or. en

Poprawka 341
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie kontynuować wysiłki na rzecz 
uproszczenia w celu zmniejszenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego27 dla WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich rocznego biznesplanu 
i strategii wieloletniej. Obejmie to 
wykorzystanie kwot ryczałtowych lub 
kosztów jednostkowych w odniesieniu do 
odpowiednich działań WWiI. Ponadto 
w celu zapewnienia lepszego planowania 
zasobów, w szczególności na potrzeby 
działań innowacyjnych, oraz ułatwienia 
większego zaangażowania 
i długoterminowych inwestycji ze strony 
partnerów uczestniczących w działaniach 
WWiI, EIT podpisze, w stosownych 
przypadkach, umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 

EIT jeszcze bardziej zintensyfikuje wysiłki 
na rzecz uproszczenia i ograniczenia 
obciążenia administracyjnego WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich wieloletnich biznesplanów. 
Obejmie to wykorzystanie kwot 
ryczałtowych lub kosztów jednostkowych 
w odniesieniu do odpowiednich działań 
WWiI. Ponadto w celu zapewnienia 
lepszego planowania zasobów, 
w szczególności na potrzeby działań 
innowacyjnych, oraz ułatwienia większego 
zaangażowania i długoterminowych 
inwestycji ze strony partnerów 
uczestniczących w działaniach WWiI, EIT 
podpisze umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie.
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odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich nie 
powinien przekraczać 3 lat.
_________________
27 W szczególności zaprzestano by 
składania rocznych sprawozdań na temat 
uzupełniających działań WWiI zgodnie 
z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego 
zawartym w jego sprawozdaniu 
specjalnym z 2016 r. (zalecenie 1, s. 51).

Or. en

Poprawka 342
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Miapetra Kumpula-Natri

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie kontynuować wysiłki na rzecz 
uproszczenia w celu zmniejszenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego27 dla WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich rocznego biznesplanu 
i strategii wieloletniej. Obejmie to 
wykorzystanie kwot ryczałtowych lub 
kosztów jednostkowych w odniesieniu do 
odpowiednich działań WWiI. Ponadto 
w celu zapewnienia lepszego planowania 
zasobów, w szczególności na potrzeby 
działań innowacyjnych, oraz ułatwienia 
większego zaangażowania 
i długoterminowych inwestycji ze strony 
partnerów uczestniczących w działaniach 
WWiI, EIT podpisze, w stosownych 
przypadkach, umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich nie 

EIT będzie kontynuować wysiłki na rzecz 
uproszczenia w celu zmniejszenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego27 dla WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich rocznego biznesplanu 
i strategii wieloletniej. Obejmie to 
wykorzystanie kwot ryczałtowych lub 
kosztów jednostkowych w odniesieniu do 
odpowiednich działań WWiI. Ponadto 
w celu zapewnienia lepszego planowania 
zasobów, w szczególności na potrzeby 
działań innowacyjnych, oraz ułatwienia 
większego zaangażowania 
i długoterminowych inwestycji ze strony 
partnerów uczestniczących w działaniach 
WWiI, EIT podpisze, w stosownych 
przypadkach, umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich powinien 
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powinien przekraczać 3 lat. wynosić co najmniej 3 lata.

_________________ _________________
27 W szczególności zaprzestano by 
składania rocznych sprawozdań na temat 
uzupełniających działań WWiI zgodnie 
z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego 
zawartym w jego sprawozdaniu 
specjalnym z 2016 r. (zalecenie 1, s. 51).

27 W szczególności zaprzestano by 
składania rocznych sprawozdań na temat 
uzupełniających działań WWiI zgodnie 
z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego 
zawartym w jego sprawozdaniu 
specjalnym z 2016 r. (zalecenie 1, s. 51).

Or. en

Poprawka 343
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie kontynuować wysiłki na rzecz 
uproszczenia w celu zmniejszenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego27 dla WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich rocznego biznesplanu 
i strategii wieloletniej. Obejmie to 
wykorzystanie kwot ryczałtowych lub 
kosztów jednostkowych w odniesieniu do 
odpowiednich działań WWiI. Ponadto 
w celu zapewnienia lepszego planowania 
zasobów, w szczególności na potrzeby 
działań innowacyjnych, oraz ułatwienia 
większego zaangażowania 
i długoterminowych inwestycji ze strony 
partnerów uczestniczących w działaniach 
WWiI, EIT podpisze, w stosownych 
przypadkach, umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich nie 
powinien przekraczać 3 lat.

EIT jeszcze bardziej zintensyfikuje wysiłki 
na rzecz uproszczenia i ograniczenia 
obciążenia administracyjnego27 WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich wieloletnich biznesplanów. 
Obejmie to wykorzystanie kwot 
ryczałtowych lub kosztów jednostkowych 
w odniesieniu do odpowiednich działań 
WWiI. Ponadto w celu zapewnienia 
lepszego planowania zasobów, 
w szczególności na potrzeby działań 
innowacyjnych, oraz ułatwienia większego 
zaangażowania i długoterminowych 
inwestycji ze strony partnerów 
uczestniczących w działaniach WWiI, EIT 
podpisze umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich powinien 
wynosić co najmniej trzy lata.

_________________ _________________
27 W szczególności zaprzestano by 27 W szczególności zaprzestano by 
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składania rocznych sprawozdań na temat 
uzupełniających działań WWiI zgodnie 
z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego 
zawartym w jego sprawozdaniu 
specjalnym z 2016 r. (zalecenie 1, s. 51).

składania rocznych sprawozdań na temat 
uzupełniających działań WWiI zgodnie 
z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego 
zawartym w jego sprawozdaniu 
specjalnym z 2016 r. (zalecenie 1, s. 51).

Or. en

Poprawka 344
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 5 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT będzie kontynuować wysiłki na rzecz 
uproszczenia w celu zmniejszenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego27 dla WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich rocznego biznesplanu 
i strategii wieloletniej. Obejmie to 
wykorzystanie kwot ryczałtowych lub 
kosztów jednostkowych w odniesieniu do 
odpowiednich działań WWiI. Ponadto 
w celu zapewnienia lepszego planowania 
zasobów, w szczególności na potrzeby 
działań innowacyjnych, oraz ułatwienia 
większego zaangażowania 
i długoterminowych inwestycji ze strony 
partnerów uczestniczących w działaniach 
WWiI, EIT podpisze, w stosownych 
przypadkach, umowy o udzielenie dotacji 
wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich nie 
powinien przekraczać 3 lat.

EIT będzie kontynuować wysiłki na rzecz 
uproszczenia w celu zmniejszenia 
niepotrzebnego obciążenia 
administracyjnego27 dla WWiI, 
umożliwiając sprawną i efektywną 
realizację ich rocznego biznesplanu 
i strategii wieloletniej. Obejmie to 
wykorzystanie kwot ryczałtowych lub 
kosztów jednostkowych w odniesieniu do 
odpowiednich działań WWiI. Ponadto 
w celu zapewnienia lepszego planowania 
zasobów, w szczególności na potrzeby 
działań innowacyjnych, oraz ułatwienia 
większego zaangażowania 
i długoterminowych inwestycji ze strony 
partnerów uczestniczących w działaniach 
WWiI, EIT podpisze umowy o udzielenie 
dotacji wieloletnich z WWiI na podstawie 
odpowiednich ramowych umów 
o partnerstwie. Okres tych umów 
o udzielenie dotacji wieloletnich nie 
powinien przekraczać 3 lat.

_________________ _________________
27 W szczególności zaprzestano by 
składania rocznych sprawozdań na temat 
uzupełniających działań WWiI zgodnie 
z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego 

27 W szczególności zaprzestano by 
składania rocznych sprawozdań na temat 
uzupełniających działań WWiI zgodnie 
z zaleceniem Trybunału Obrachunkowego 
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zawartym w jego sprawozdaniu 
specjalnym z 2016 r. (zalecenie 1, s. 51).

zawartym w jego sprawozdaniu 
specjalnym z 2016 r. (zalecenie 1, s. 51).

Or. en

Poprawka 345
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
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:

Z zastrzeżeniem przeprowadzenia 
dogłębnego niezależnego badania w ścisłej 
współpracy z Komisją, do końca 2023 r. 
EIT oceni te WWiI, których ramowa 
umowa o partnerstwie wygaśnie w okresie 
programowania 2021–2027, a następnie 
określi swoje stosunki z nimi. 
Z zastrzeżeniem pozytywnego wyniku 
dogłębnego przeglądu przeprowadzonego 
przez niezależnych ekspertów 
zewnętrznych oraz pozytywnej decyzji 
Rady Zarządzającej, EIT może – zgodnie 
z art. 11 rozporządzenia w sprawie EIT – 
podjąć decyzję o:
– przedłużeniu ramowej umowy 
o partnerstwie do końca bieżącego okresu 
programowania, jeżeli z oceny wynika, że 
niektóre działania WWiI jeszcze nie mogą 
być stabilne finansowo, lecz pozostają 
kluczowe dla realizacji jej zadań, działań 
i zdolności w zakresie reagowania na 
wyzwania społeczne, a zatem nadal 
wymagają wsparcia finansowego ze strony 
EIT, aby WWiI mogły stać się stabilne 
finansowo. Zgodnie z art. 11 
rozporządzenia w sprawie EIT takie 
przedłużenie jest uzależnione od 
spełnienia pewnych warunków oraz 
ograniczone pod względem zakresu, 
budżetu i czasu;
– zawarciu z WWiI „porozumienia 
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o współpracy” służącego utrzymaniu 
współpracy z WWiI po rozwiązaniu 
ramowej umowy o partnerstwie. 
Porozumienie to powinno obejmować 
m.in. prawa i obowiązki związane z:

Or. en

Poprawka 346
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 
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 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. 
EIT oceni i określi oddziaływanie i wyniki 
trzech WWiI, które przestaną otrzymywać 
wsparcie w postaci dotacji w okresie 
programowania 2021–2027, i określa 
swoje stosunki z nimi po tym okresie. Po 
pozytywnym wyniku końcowego przeglądu 
przeprowadzonego przez niezależnych 
ekspertów oraz z zastrzeżeniem decyzji 
Rady Zarządzającej EIT może podjąć 
decyzję o:
– przedłużeniu ramowej umowy 
o partnerstwie do końca bieżącego okresu 
programowania, jeżeli z oceny wynika, że 
niektóre działania w zakresie kształcenia 
i szkolenia oraz działania horyzontalne 
nadal wymagają wsparcia finansowego ze 
strony EIT, aby WWiI mogły stać się 
stabilne finansowo;
– zawarciu z WWiI „porozumienia 
o współpracy” służącego utrzymaniu 
współpracy z nią po rozwiązaniu ramowej 
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umowy o partnerstwie. Porozumienie to 
powinno obejmować m.in. prawa 
i obowiązki związane z:

Or. en

Poprawka 347
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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;

— prawami i obowiązkami 
związanymi z kontynuowaniem działań 
w ramach trójkąta wiedzy, a także 
utrzymaniem ekosystemu i sieci WWiI, 
wykorzystaniem marki EIT, udziałem 
w sieci EIT Nagrody oraz w innych 
inicjatywach organizowanych przez EIT; 
wykorzystaniem znaku EIT w programach 
kształcenia i szkolenia; oraz stosunkami 
ze Wspólnotą Absolwentów EIT;

Or. en

Poprawka 348
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 6 – akapit 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— wykorzystaniem znaku EIT 
w programach kształcenia i szkolenia;

skreśla się

Or. en

Poprawka 349
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Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— udziałem w konkurencyjnych 
zaproszeniach EIT do składania wniosków 
dotyczących wspólnych działań WWiI 
i wspólnych usług;

— warunkami udziału 
w konkurencyjnych zaproszeniach EIT do 
składania wniosków dotyczących 
wspólnych działań WWiI i wspólnych 
usług;

Or. en

Poprawka 350
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 3.4 – punkt 6 – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— stosunkami ze Wspólnotą 
Absolwentów EIT.

skreśla się

Or. en

Poprawka 351
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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 

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

z programem zostaną zapewnione w takich 
obszarach, jak: umiejętności twórcze, 
miejsca pracy i modele biznesowe, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu warunków 
pracy i rodzaju umowy, w oparciu o którą 
zatrudnione są osoby pracujące w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym.

Or. en

Poprawka 352
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 – punkt 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, 
miejsca pracy i modele biznesowe.

Or. en

Poprawka 353
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Kryzys wynikający z epidemii 
COVID-19
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Znaczne zmiany społeczne, gospodarcze, 
środowiskowe i technologiczne 
wynikające z epidemii COVID-19 będą 
wymagały współpracy wszystkich 
instytucji, organów, urzędów i agencji 
Unii, a EIT powinien wnieść wkład 
w wysiłki w zakresie innowacji, które są 
niezbędne do zapewnienia spójnej reakcji 
na kryzys. EIT powinien zapewnić, aby 
WWiI pomagały w dostarczaniu 
innowacyjnych rozwiązań w różnych 
obszarach działania zgodnie 
z priorytetami unijnego planu naprawy, 
Europejskiego Zielonego Ładu, unijnej 
strategii przemysłowej i celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ w celu 
przyczynienia się do odbudowy naszych 
społeczeństw i gospodarek oraz 
wzmocnienia ich zrównoważoności 
i odporności. Każda WWiI powinna 
opracować dwuletni plan strategiczny 
służący przyczynieniu się do łagodzenia 
skutków kryzysu dla gospodarki, 
w szczególności wstrząsu dla 
społeczeństwa, i skutków zmniejszenia 
inwestycji. Szczególną uwagę należy 
poświęcić działaniom mającym na celu 
zwiększenie odporności ekosystemów 
innowacji WWiI, w szczególności 
mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu 
start-up, lecz także studentów, 
naukowców, przedsiębiorców 
i pracowników, którzy najbardziej 
ucierpieli w wyniku kryzysu.
EIT powinien zapewnić WWiI możliwość 
działania z niezbędną elastycznością, aby 
dostosowywać się do rosnącego 
zapotrzebowania wynikającego z kryzysu 
związanego z COVID-19 oraz aby 
reagować na europejski plan naprawy. 
WWiI w synergii z innymi elementami 
i podmiotami w dziedzinie innowacji mogą 
proponować inicjatywy mające na celu 
wspieranie obecnego ekosystemu 
innowacji opartego na trójkącie wiedzy. 
Mogą one publikować specjalne 
zaproszenia do składania wniosków, 
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promować inicjatywy wykorzystujące ich 
partnerstwa, ekosystemy i społeczności, 
opracowywać indywidualne i wspólne 
projekty mające na celu wspieranie 
zrównoważonej restrukturyzacji 
przedsiębiorstw, identyfikować MŚP, 
przedsiębiorstwa typu start-up i inne 
zainteresowane strony, które potrzebują 
wsparcia. Powinny być wystarczająco 
elastyczne, by tworzyć dostosowane do 
potrzeb środki wsparcia dla swoich 
partnerów i beneficjentów, a nawet 
podmiotów spoza ich istniejących 
wspólnot. Będą musiały dostosować się do 
okresu stosowania bardziej 
zdecentralizowanych metod pracy, w tym 
pracy zdalnej, ograniczenia podróży, 
większej niepewności i dalszego 
utrzymywania dystansu fizycznego. Mają 
one pomagać partnerom, swoim 
beneficjentom i studentom przy użyciu 
innowacyjnych narzędzi współpracy, 
instrumentów, informacji i usług 
wsparcia.
Do końca 2023 r. Rada Zarządzająca EIT 
w porozumieniu z Komisją oceni, czy 
należy przedłużyć czas trwania inicjatyw 
związanych z COVID-19 realizowanych 
przez poszczególne WWiI.

Or. en

Poprawka 354
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE
Marisa Matias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. WWiI „EIT Health” powinna 
zestawić wiedzę fachową oraz gromadzić 
dane i informacje na potrzeby 
opracowania szczepionek oraz metod 
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badania i leczenia w odniesieniu do 
COVID-19. WWiI „EIT Health” powinna 
utworzyć platformy horyzontalne, które 
mogą wspierać badania naukowe i rozwój 
w ramach inicjatyw związanych ze 
szczepionkami podejmowanych przez 
środowisko akademickie, przemysł, 
w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, oraz inne organizacje 
mające doświadczenie w dziedzinie badań 
przedklinicznych, badań szczepionek 
i produkcji materiałów do badań 
klinicznych.

Or. en

Poprawka 355
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2021–
2027 wynoszą [3 000] mln EUR i składają 
się z trzech głównych elementów: 1) 
wydatków na osiem istniejących WWiI 
(odzwierciedlające fakt, że w przypadku 
trzech z nich ramowe umowy 
o partnerstwie wygasną do końca 2024 r.) 
oraz uruchomienie dwóch nowych WWiI 
(w 2022 r. i 2025 r.); 2) uruchomienia 
nowego działania wspierającego 
i koordynującego EIT; oraz 3) wydatków 
administracyjnych.

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2021–
2027 wynoszą 4 % filaru „Innowacyjna 
Europa” (filar III) w ramach programu 
„Horyzont Europa” i składają się z dwóch 
głównych elementów: 1) wydatków na 
osiem istniejących WWiI 
(odzwierciedlające fakt, że w przypadku 
trzech z nich ramowe umowy 
o partnerstwie wygasną do końca 2024 r.) 
oraz uruchomienie dwóch nowych WWiI 
(w 2024 r. i 2026 r.); oraz 2) wydatków 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 356
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2021–
2027 wynoszą [3 000] mln EUR i składają 
się z trzech głównych elementów: 1) 
wydatków na osiem istniejących WWiI 
(odzwierciedlające fakt, że w przypadku 
trzech z nich ramowe umowy 
o partnerstwie wygasną do końca 2024 r.) 
oraz uruchomienie dwóch nowych WWiI 
(w 2022 r. i 2025 r.); 2) uruchomienia 
nowego działania wspierającego 
i koordynującego EIT; oraz 3) wydatków 
administracyjnych.

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2021–
2027 wynoszą 4 % programu „Horyzont 
Europa” i składają się z dwóch głównych 
elementów: 1) wydatków na osiem 
istniejących WWiI (odzwierciedlające fakt, 
że w przypadku trzech z nich ramowe 
umowy o partnerstwie w obecnej formie 
wygasną do końca 2024 r.) oraz 
uruchomienie dwóch nowych WWiI 
(w 2022 r. i 2025 r.) oraz 2) wydatków 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 357
Robert Roos
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2021–
2027 wynoszą [3 000] mln EUR i składają 
się z trzech głównych elementów: 1) 
wydatków na osiem istniejących WWiI 
(odzwierciedlające fakt, że w przypadku 
trzech z nich ramowe umowy 
o partnerstwie wygasną do końca 2024 r.) 
oraz uruchomienie dwóch nowych WWiI 
(w 2022 r. i 2025 r.); 2) uruchomienia 
nowego działania wspierającego 
i koordynującego EIT; oraz 3) wydatków 
administracyjnych.

Potrzeby budżetowe EIT w okresie 2021–
2027 wynoszą [3 000] mln EUR i składają 
się z trzech głównych elementów: 
1wydatki na osiem istniejących WWiI 
(odzwierciedlające fakt, że w przypadku 
trzech z nich ramowe umowy 
o partnerstwie wygasną do końca 2024 r.) 
oraz ewentualne uruchomienie nowego 
WWiI; 2) uruchomienia nowego działania 
wspierającego i koordynującego EIT; oraz 
3) wydatków administracyjnych.

Or. en
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Poprawka 358
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Około [2 500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji. Oczekuje 
się, że poprzez wprowadzenie stawki 
współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych. Budżet na 
uruchomienie dwóch nowych WWiI (co 
ma nastąpić odpowiednio w 2022 r. 
i 2025 r.) wyniesie około [300] mln EUR. 
Jeżeli oprócz budżetu EIT udostępniony 
zostanie dodatkowy budżet, EIT mógłby 
również uruchomić dodatkowe WWiI.

Około 96,7 % (4640 mln EUR) przewiduje 
się na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, z czego:

– co najmniej 10–15 % (464–
696 mln EUR) na środkiw ramach 
Regionalnego Systemu Innowacji;
– maksymalnie 3 % (120 mln EUR) na 
etap rozpoczęcia działalności projektu 
pilotażowego pomagającego rozwinąć 
zdolności przedsiębiorcze i innowacyjne 
instytucji szkolnictwa wyższego. W 
zależności od wyniku oceny śródokresowej 
kwota ta może zostać zwiększona 
i przeznaczona na etap zwiększania skali 
projektu pilotażowego (ostatnie 4 lata);
– 5,5 % (250 mln EUR) na ogłoszenie 
zaproszeń do składania wniosków 
dotyczących dwóch ewentualnych nowych 
WWiI (na podstawie pozytywnej oceny 
śródokresowej).
Oczekuje się, że poprzez wprowadzenie 
stawki współfinansowania WWiI 
zmobilizują kolejne [2400] mln EUR 
z innych źródeł publicznych i prywatnych.
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Jeżeli oprócz budżetu EIT udostępniony 
zostanie dodatkowy budżet, EIT mógłby 
również uruchomić dodatkowe WWiI.

Or. en

Poprawka 359
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Około [2 500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji. Oczekuje 
się, że poprzez wprowadzenie stawki 
współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych. Budżet na 
uruchomienie dwóch nowych WWiI (co 
ma nastąpić odpowiednio w 2022 r. 
i 2025 r.) wyniesie około [300] mln EUR. 
Jeżeli oprócz budżetu EIT udostępniony 
zostanie dodatkowy budżet, EIT mógłby 
również uruchomić dodatkowe WWiI.

Około 96,7 % całkowitego budżetu EIT 
przewiduje się na finansowanie 
istniejących i nowych WWiI, z czego:

– co najmniej 10 % jest przeznaczone na 
Regionalny System Innowacji;
– co najmniej 3 % – na uruchomienie 
nowego działania pilotażowego mającego 
wzmocnić zdolności przedsiębiorcze 
i innowacyjne instytucji szkolnictwa 
wyższego;
– około 10 % – na uruchomienie dwóch 
nowych WWiI (co ma nastąpić 
odpowiednio w 2022 r. i 2025 r.). Jeżeli 
oprócz budżetu EIT udostępniony zostanie 
dodatkowy budżet, EIT mógłby również 
uruchomić dodatkowe WWiI;
– co najmniej 7 % jest przeznaczone na 
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wspólne działania WWiI, w tym 
konkurencyjne zaproszenia kierowane do 
WWiI, w przypadku których ramowa 
umowa o partnerstwie zostaje rozwiązana.
Oczekuje się, że poprzez wprowadzenie 
stopniowo malejącej stawki finansowania 
EIT WWiI zmobilizują kolejne 50 % 
środków finansowych z innych źródeł 
publicznych i prywatnych.

Or. en

Poprawka 360
Robert Roos
w imieniu grupy ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Około [2 500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji. Oczekuje 
się, że poprzez wprowadzenie stawki 
współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych. Budżet na 
uruchomienie dwóch nowych WWiI (co 
ma nastąpić odpowiednio w 2022 r. 
i 2025 r.) wyniesie około [300] mln EUR. 
Jeżeli oprócz budżetu EIT udostępniony 
zostanie dodatkowy budżet, EIT mógłby 
również uruchomić dodatkowe WWiI.

Około [2 500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji. Oczekuje 
się, że poprzez wprowadzenie stawki 
współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych.

Or. en

Poprawka 361
Ignazio Corrao
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Około [2 500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji. Oczekuje 
się, że poprzez wprowadzenie stawki 
współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych. Budżet na 
uruchomienie dwóch nowych WWiI (co 
ma nastąpić odpowiednio w 2022 r. 
i 2025 r.) wyniesie około [300] mln EUR. 
Jeżeli oprócz budżetu EIT udostępniony 
zostanie dodatkowy budżet, EIT mógłby 
również uruchomić dodatkowe WWiI.

Około [2500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji oraz 
odpowiednią kwotę, wynoszącą co 
najmniej 3 %, na utworzenie nowych 
centrów kolokacji. Oczekuje się, że 
poprzez wprowadzenie stawki 
współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych. Budżet na 
uruchomienie dwóch nowych WWiI (co 
ma nastąpić odpowiednio w 2022 r. 
i 2025 r.) wyniesie około [300] mln EUR. 
Jeżeli oprócz budżetu EIT udostępniony 
zostanie dodatkowy budżet, EIT mógłby 
również uruchomić dodatkowe WWiI.

Or. en

Uzasadnienie

Centra kolokacji są niezwykle ważne, ponieważ są ośrodkami innowacji WWiI. Ważne byłoby 
otwarcie większej ich liczby, szczególnie w regionach osiągających słabe wyniki, gdyż centra 
te mogłyby być siłą napędową ich rozwoju. Z tego powodu należy przewidzieć budżet 
przeznaczony na otwarcie nowych centrów kolokacji.

Poprawka 362
Elena Lizzi

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Około [2 500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji. Oczekuje 
się, że poprzez wprowadzenie stawki 

Około [2 500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji. Oczekuje 
się, że poprzez wprowadzenie stawki 
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współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych. Budżet na 
uruchomienie dwóch nowych WWiI (co 
ma nastąpić odpowiednio w 2022 r. 
i 2025 r.) wyniesie około [300] mln EUR. 
Jeżeli oprócz budżetu EIT udostępniony 
zostanie dodatkowy budżet, EIT mógłby 
również uruchomić dodatkowe WWiI.

współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych. Budżet na 
uruchomienie dwóch nowych WWiI (co 
ma nastąpić odpowiednio w 2022 r. 
i 2025 r.) wyniesie po około [300] mln 
EUR na każdą z nich.

Or. en

Poprawka 363
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Około [2 500] mln EUR (83,3 % 
całkowitego budżetu EIT) przewiduje się 
na finansowanie istniejących i nowych 
WWiI, w tym [200] mln EUR na 
Regionalny System Innowacji. Oczekuje 
się, że poprzez wprowadzenie stawki 
współfinansowania WWiI zmobilizują 
kolejne [1 500] mln EUR z innych źródeł 
publicznych i prywatnych. Budżet na 
uruchomienie dwóch nowych WWiI (co 
ma nastąpić odpowiednio w 2022 r. 
i 2025 r.) wyniesie około [300] mln EUR. 
Jeżeli oprócz budżetu EIT udostępniony 
zostanie dodatkowy budżet, EIT mógłby 
również uruchomić dodatkowe WWiI.

Około 96,7 % całkowitego budżetu EIT 
przewiduje się na finansowanie 
istniejących i nowych WWiI, z czego:

– co najmniej 15 % na Regionalny System 
Innowacji;
– około 10 % na uruchomienie dwóch 
nowych WWiI (co ma nastąpić 
odpowiednio w 2022 r. i 2025 r.). 
Oczekuje się, że WWiI zmobilizują 
dodatkowe środki finansowe z innych 
źródeł publicznych i prywatnych. Jeżeli 
oprócz budżetu EIT udostępniony zostanie 
dodatkowy budżet, EIT mógłby również 
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uruchomić dodatkowe WWiI.

Or. en

Poprawka 364
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zainicjuje nowe działanie 
wspierające, aby pomóc w rozwinięciu 
zdolności instytucji szkolnictwa wyższego 
w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. 
Działanie to będzie wymagało 
horyzontalnego zarządzania projektami 
i usług monitorowania. Na realizację tych 
działań potrzeba około [400] mln EUR 
z budżetu EIT (maks. 14 %), z czego [120] 
mln EUR na etap start-up (pierwsze 3 
lata), a pozostałe środki na etap scale-up 
(ostatnie 4 lata).

skreśla się

Or. en

Poprawka 365
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT zainicjuje nowe działanie 
wspierające, aby pomóc w rozwinięciu 
zdolności instytucji szkolnictwa wyższego 
w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. 
Działanie to będzie wymagało 
horyzontalnego zarządzania projektami 
i usług monitorowania. Na realizację tych 

skreśla się
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działań potrzeba około [400] mln EUR 
z budżetu EIT (maks. 14 %), z czego [120] 
mln EUR na etap start-up (pierwsze 3 
lata), a pozostałe środki na etap scale-up 
(ostatnie 4 lata).

Or. en

Uzasadnienie

W celu uproszczenia tekstu akapit ten włączono do akapitu pierwszego tej sekcji (4.1. 
Potrzeby budżetowe).

Poprawka 366
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.1 – akapit 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

EIT nadal będzie oszczędną, dynamiczną 
organizacją. Wydatki administracyjne, 
obejmujące niezbędne koszty personelu 
i koszty administracyjne, operacyjne oraz 
te związane z infrastrukturą, wzrosną, ale 
nie przekroczą 3 % budżetu EIT. Część 
wydatków administracyjnych pokrywają 
Węgry poprzez zapewnienie bezpłatnych 
powierzchni biurowych do końca 2029 r. 
Na tej podstawie wydatki administracyjne 
w latach 2021–2027 wyniosą zatem około 
73 mln EUR. Podział budżetu 
przedstawiono poniżej:

EIT nadal będzie oszczędną, dynamiczną 
organizacją. Wydatki administracyjne EIT, 
obejmujące niezbędne koszty personelu 
i koszty administracyjne, operacyjne oraz 
te związane z infrastrukturą, wzrosną, ale 
nie przekroczą 3 % budżetu EIT. Część 
wydatków administracyjnych pokrywają 
Węgry poprzez zapewnienie bezpłatnych 
powierzchni biurowych do końca 2029 r.

Or. en

Poprawka 367
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.2 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pomiar wpływu EIT będzie w następnym 
okresie programowania stale 
udoskonalany, z uwzględnieniem 
zdobytych do tej pory doświadczeń. EIT 
będzie stosować ramy oceny, 
sprawozdawczości i monitorowania 
zapewniające spójność z ogólnym 
podejściem przyjętym w ramach programu 
„Horyzont Europa”, przy jednoczesnym 
zapewnieniu elastyczności. 
W szczególności usprawniona zostanie 
wymiana informacji zwrotnych między 
Komisją, EIT i WWiI – pozwoli to 
realizować wyznaczone cele 
w konsekwentny, spójny i skuteczny 
sposób.

Pomiar wpływu EIT będzie w następnym 
okresie programowania stale 
udoskonalany, z uwzględnieniem 
zdobytych do tej pory doświadczeń. EIT 
będzie stosować ramy oceny, 
sprawozdawczości i monitorowania 
zapewniające spójność z ogólnym 
podejściem przyjętym w ramach programu 
„Horyzont Europa”, przy jednoczesnym 
zapewnieniu elastyczności. 
W szczególności usprawniona zostanie 
wymiana informacji zwrotnych między 
Komisją, EIT i WWiI – pozwoli to 
realizować wyznaczone cele 
w konsekwentny, spójny i skuteczny 
sposób. Aby ułatwić ten proces, każda 
WWiI powinna wzmocnić swoje własne 
funkcje w zakresie monitorowania, oceny 
i uczenia się, tak aby w razie potrzeby 
zewnętrzne podmioty oceniające miały 
dostęp do niezbędnych zdolności i danych.

Or. en

Poprawka 368
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd śródokresowy EIT
Po upływie trzech lat od ustanowienia 
EIT i biorąc pod uwagę oceny okresowe, 
o których mowa w art. 19 rozporządzenia 
[xxx] w sprawie EIT, Komisja podda EIT 
szczegółowemu przeglądowi 
śródokresowemu. Podczas tego przeglądu 
śródokresowego oceniane są m.in. 
skuteczność strategii WWiI w zakresie 
stabilności finansowania, wykonalność 
dalszego zacieśniania współpracy między 
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EIT a wszystkimi organami 
wykonawczymi w ramach filaru III 
programu „Horyzont Europa” w celu 
zbadania, czy EIT mógłby odgrywać 
bardziej horyzontalną rolę we wszystkich 
filarach programu „Horyzont Europa”, 
lub w celu ustanowienia punktu 
kompleksowej obsługi w zakresie 
innowacji obejmującego szereg różnych 
działań uzupełniających.

Or. en

Poprawka 369
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja będzie przeprowadzała okresowe 
oceny działań EIT, uwzględniając 
działania, którymi zarządza się za 
pośrednictwem WWiI, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia w sprawie 
EIT i rozporządzenia w sprawie programu 
„Horyzont Europa”. W ramach 
wspomnianych ocen Komisja przyjrzy się 
skuteczności, efektywności, istotności, 
spójności i unijnej wartości dodanej 
działań EIT, w tym WWiI. Oceny te będą 
się opierać na wynikach niezależnych ocen 
zewnętrznych i wniosą wkład w ogólne 
oceny śródokresowe i oceny ex post 
programu „Horyzont Europa”. Ponadto 
każda WWiI zostanie poddana 
gruntownemu przeglądowi przez EIT przed 
końcem siódmego i czternastego roku 
funkcjonowania na podstawie ramowych 
umów o partnerstwie.

Komisja będzie przeprowadzała okresowe 
oceny działań EIT, uwzględniając 
działania, którymi zarządza się za 
pośrednictwem WWiI, zgodnie 
z przepisami rozporządzenia w sprawie 
EIT i rozporządzenia w sprawie programu 
„Horyzont Europa”. W ramach 
wspomnianych ocen Komisja przyjrzy się 
skuteczności, efektywności, istotności, 
spójności i unijnej wartości dodanej 
działań EIT, w tym WWiI. Oceny te będą 
się opierać na wynikach niezależnych ocen 
zewnętrznych i wniosą wkład w ogólne 
oceny śródokresowe i oceny ex post 
programu „Horyzont Europa”. Ponadto 
każda WWiI zostanie poddana 
gruntownemu przeglądowi przez EIT 
zgodnie z art. 10, 11 i 19 rozporządzenia 
w sprawie EIT.

Or. en
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Poprawka 370
Lina Gálvez Muñoz
w imieniu grupy S&D

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdawczość i monitorowanie 
wyników operacyjnych i rezultatów WWiI 
będzie podstawowym zadaniem EIT 
i będzie realizowane we współpracy ze 
wspólnymi służbami ds. przedsiębiorstw 
w ramach programu „Horyzont Europa”. 
System sprawozdawczości i monitorowania 
WWiI zostanie włączony do ogólnego 
systemu monitorowania programu 
„Horyzont Europa”, w szczególności 
poprzez wdrożenie wspólnych modeli 
danych obejmujących gromadzenie 
danych. Komisja będzie uczestniczyć 
w procesie wspólnego projektowania 
wszystkich istotnych wskaźników 
i narzędzi wywierania wpływu 
i monitorowania opracowywanych lub 
stosowanych przez EIT, aby zapewnić 
zgodność i spójność z ogólnym systemem 
monitorowania realizacji programu 
„Horyzont Europa”, uwzględniając 
kluczowe ścieżki oddziaływania, ramy 
kryteriów dla partnerstw europejskich oraz 
proces planowania strategicznego. Ponadto 
EIT uwzględni proces wdrażania metodyki 
Radaru Innowacji w ramach programu 
„Horyzont Europa” i zbada, w jaki sposób 
WWiI mogłyby wykorzystać Radar 
Innowacji do rozwinięcia swoich działań 
monitorujących.

EIT ulepszy swoje obecne systemy 
monitorowania zgodnie z ogólnym 
systemem monitorowania programu 
„Horyzont Europa”, w szczególności 
poprzez wdrożenie wspólnych modeli 
danych obejmujących gromadzenie 
danych, wprowadzi ramy 
sprawozdawczości i monitorowania, w tym 
kluczowe wskaźniki skuteczności 
działania, dostosowane do kluczowych 
ścieżek oddziaływania programu 
„Horyzont Europa”. Komisja w sposób 
ciągły monitoruje zarządzanie działaniami 
EIT i ich realizację oraz będzie 
uczestniczyć w procesie wspólnego 
projektowania wszystkich istotnych 
wskaźników i narzędzi wywierania 
wpływu i monitorowania opracowywanych 
lub stosowanych przez EIT, aby zapewnić 
zgodność i spójność z ogólnym systemem 
monitorowania realizacji programu 
„Horyzont Europa”, uwzględniając ramy 
kryteriów dla partnerstw europejskich oraz 
proces planowania strategicznego. Ponadto 
EIT uwzględni proces wdrażania metodyki 
Radaru Innowacji w ramach programu 
„Horyzont Europa” i zbada, w jaki sposób 
WWiI mogłyby wykorzystać Radar 
Innowacji do rozwinięcia swoich działań 
monitorujących.

Or. en

Poprawka 371
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö
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Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.2 – akapit 7 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) wpływ gospodarczy/innowacyjny 
poprzez wpływ na tworzenie i rozwój 
przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych 
innowacyjnych rozwiązań mających na 
celu sprostanie globalnym wyzwaniom, 
a także poprzez tworzenie bezpośrednich 
i pośrednich miejsc pracy oraz 
mobilizowanie innych inwestycji 
publicznych i prywatnych;

1) wpływ gospodarczy/innowacyjny 
poprzez wpływ na tworzenie i rozwój 
przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych 
innowacyjnych rozwiązań mających na 
celu sprostanie globalnym wyzwaniom, 
a także poprzez tworzenie bezpośrednich 
i pośrednich miejsc pracy oraz 
mobilizowanie dodatkowych inwestycji 
publicznych i prywatnych;

Or. en

Poprawka 372
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.2 – akapit 7 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) wpływ społeczny poprzez zajęcie 
się priorytetami polityki UE w dziedzinie 
zmiany klimatu, energii, surowców, 
zdrowia lub żywności przy użyciu 
innowacyjnych rozwiązań, zaangażowania 
obywateli i użytkowników końcowych 
oraz poprzez zwiększenie wykorzystania 
innowacyjnych rozwiązań w tych 
dziedzinach w społeczeństwie.

3) wpływ społeczny poprzez zajęcie 
się priorytetami polityki UE w dziedzinie 
zmiany klimatu (łagodzenie zmiany 
klimatu i budowanie odporności na nią / 
promowanie przystosowania się do niej) 
oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych 
do zera netto, energii, surowców, zdrowia, 
produkcji oferującej wartość dodaną, 
mobilności w miastach lub żywności przy 
użyciu innowacyjnych rozwiązań, 
zaangażowania obywateli i użytkowników 
końcowych oraz poprzez zwiększenie 
wykorzystania innowacyjnych rozwiązań 
w tych dziedzinach w społeczeństwie.

Or. en

Poprawka 373
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Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
w imieniu grupy PPE

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.2 – akapit 7 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) wpływ o charakterze systemowym 
poprzez zajęcie się złożonymi 
i połączonymi kwestiami, tworzenie 
innowacyjnych, kompleksowych 
rozwiązań, dostarczanie 
transformacyjnych zastosowań 
o zintegrowanych skutkach dla wielu 
sektorów, przyczynianie się do 
kształtowania polityki Unii i stawianie 
czoła globalnym wyzwaniom społecznym 
w ramach poszczególnych wspólnot 
WWiI, w szczególności w ramach 
stosunków między WWiI;

Or. en

Poprawka 374
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 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”. 

W celu zwiększenia przejrzystości 
i otwartości EIT zapewnia, 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 zapewnia, aby 
szczegółowe informacje wynikające 
z procesu monitorowania i oceny zostały 
udostępnione w odpowiednim czasie 
i można je było znaleźć we wspólnej 
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Ponadto EIT zapewni specjalne 
sprawozdania na temat skutków 
ilościowych i jakościowych, w tym na 
temat zadeklarowanych i faktycznie 
wniesionych wkładów finansowych.

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.

Or. en

Poprawka 375
Klaus Buchner
w imieniu grupy Verts/ALE
Ville Niinistö

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik I – punkt 4 – punkt 4.2 – akapit 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przegląd śródokresowy EIT
Na podstawie okresowych ocen, o których 
mowa w art. 19 rozporządzenia w sprawie 
EIT, Komisja dokonuje szczegółowego 
przeglądu śródokresowego EIT. Przegląd 
śródokresowy przeprowadzany jest 
z pomocą niezależnych ekspertów – 
wyłonionych w drodze otwartej i 
przejrzystej procedury – z chwilą, gdy 
dostępne są wystarczające informacje na 
temat postępów w realizacji działań EIT, 
jednak nie później niż w ciągu czterech lat 
od rozpoczęcia realizacji programu. 
W ramach tego przeglądu śródokresowego 
ocenia się m.in. powodzenie i ewentualną 
kontynuację, odpowiednio rozszerzenie 
projektu pilotażowego dla instytucji 
szkolnictwa wyższego, a także czy istnieją 
warunki budżetowe niezbędne do 
utworzenia jakiejkolwiek nowej WWiI. 
Powinien on również dawać ilościowe 
i jakościowe wyobrażenie na temat wkładu 
EIT i WWiI pod względem redukcji emisji 
gazów cieplarnianych do zera netto, 
Europejskiego Zielonego Ładu 
i osiągnięcia celów zrównoważonego 
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rozwoju. Ponadto ocenia się w nim 
również możliwość zbliżenia wszystkich 
organów wdrażających filar III programu 
„Horyzont Europa”, aby stworzyć punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie 
innowacji obejmujący szereg różnych 
działań uzupełniających.

Or. en


