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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2006)0604 – C6-0355/2006 – 2006/0197(COD))

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Jaroslav Zvěřina

Poprawka 16
Punkt 12 preambuły

(12) Należy wprowadzić odpowiednie 
postanowienia, gwarantujące 
odpowiedzialność i przejrzystość EIT.
Odpowiednie zasady dotyczące jego
funkcjonowania zostały zapisane w Statucie 
EIT.

(12) Odpowiednie zasady dotyczące 
funkcjonowania EIT zostały zapisane w 
jego Statucie.

Or. cs

Uzasadnienie

Skreślenie zbędnego pierwszego zdania.
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Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 17
Punkt 15 Preambuły

(15) Niniejsze Rozporządzenie ustanawia 
ramy finansowe na lata 2008-2013, które 
mają stanowić podstawowy punkt 
odniesienia dla władzy budżetowej, w 
rozumieniu pkt. 37 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. między Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania 
finansami.

(15) Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
ramy finansowe na lata 2008-2013, które 
mają stanowić podstawowy punkt 
odniesienia dla władzy budżetowej, w 
rozumieniu pkt 37 i pkt 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja
2006 r. między Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny 
budżetowej i należytego zarządzania 
finansami.

Or. pl

Uzasadnienie

EIT w formie proponowanej przez Komisję ma strukturę typową dla agencji. Fakt ten należy 
podkreślić w podstawie prawnej, o której mowa w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 18
Punkt 16 Preambuły

(16) EIT jest organem powołanym przez 
Wspólnoty w rozumieniu artykułu 185, ust. 
1 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) Nr 
1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich i powinien zatem 
przyjąć jego zasady finansowe.

(16) EIT jest organem powołanym przez 
Wspólnoty w rozumieniu art. 185 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr
1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich oraz pkt 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
zarządzania finansami, i powinien zatem 
przyjąć właściwe zasady finansowe.

Or. pl

Uzasadnienie

EIT w formie proponowanej przez Komisję ma strukturę typową dla agencji. Fakt ten należy 
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podkreślić w podstawie prawnej, o której mowa w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawkę złożył Jaroslav Zvěřina

Poprawka 19
Artykuł 4 ustęp 1 litera c)

c) podnosi świadomość wśród potencjalnych 
organizacji partnerskich;

c) podnosi wśród potencjalnych organizacji 
partnerskich świadomość w zakresie 
prowadzonej przez siebie działalności;

Or. cs

Poprawkę złożył Jaroslav Zvěřina

Poprawka 20
Artykuł 4 ustęp1 litera f)

f) promuje honorowanie stopni naukowych i 
dyplomów EIT w państwach członkowskich.

f) promuje honorowanie wyróżnień EIT w 
państwach członkowskich.

Or. cs

Uzasadnienie

Jest oczywiste, że EIT nie będzie aktywnie przyznawać stopni naukowych ani dyplomów.
Uważamy, że jego rola w tej dziedzinie będzie miała wymiar symboliczny.

Poprawkę złożył Jaroslav Zvěřina

Poprawka 21
Załącznik artykuł 5 ustęp 1

1. Dyrektorem jest osoba posiadająca 
wiedzę i dobrą reputację w dziedzinach, w 
których EIT prowadzi działalność. Dyrektor 
powoływany jest przez Radę Zarządzającą 
na czteroletnią kadencję. Rada Zarządzająca 
może jednokrotnie przedłużyć tę kadencję o 
cztery lata, jeżeli uzna, że będzie to służyło 
interesom EIT w najlepszy możliwy sposób.

1. Dyrektorem jest osoba, która uzyskała 
godności akademickie i naukowe oraz 
posiada dobrą reputację w dziedzinach, w 
których EIT prowadzi działalność. Dyrektor 
powoływany jest przez Radę Zarządzającą 
na czteroletnią kadencję. Rada Zarządzająca 
może jednokrotnie przedłużyć tę kadencję o 
cztery lata, jeżeli uzna, że będzie to służyło 
interesom EIT w najlepszy możliwy sposób.

Or. cs
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Uzasadnienie

Za podstawową przesłankę do uznania fachowości i mianowania dyrektorem EIT uważamy 
uzyskane godności naukowe i pedagogiczne.

Poprawkę złożył Jaroslav Zvěřina

Poprawka 22
Artykuł 5 ust. 2 akapit 3 litera c)

c) podstawę, na której nadawane będą 
stopnie naukowe i dyplomy, w tym ustalenia 
uwzględniające politykę Wspólnoty 
dotyczącą europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego, szczególnie pod 
względem wzajemnej zgodności, 
przejrzystości, honorowania i jakości 
nadawanych stopni naukowych i 
dyplomów;

c) podstawę, na której przyznawane będą 
wyróżnienia, w tym ustalenia 
uwzględniające politykę Wspólnoty 
dotyczącą europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego, szczególnie pod 
względem wzajemnej zgodności, 
przejrzystości, honorowania i jakości 
przyznawanych wyróżnień;

Or. cs

Uzasadnienie

Jest oczywiste, że EIT nie będzie aktywnie przyznawać stopni naukowych ani dyplomów.
Uważamy, że jego rola w tej dziedzinie będzie miała wymiar symboliczny.

Poprawkę złożył Jaroslav Zvěřina

Poprawka 23
Artykuł 9 ustęp1 litera c)

c) sprzyjają wykorzystywaniu własności 
intelektualnej na odpowiednich warunkach 
dla celów badań i innowacji, w 
szczególności określając, w jaki sposób 
własność intelektualna będzie współdzielona 
przez EIT i jego partnerów;

c) sprzyjają wykorzystywaniu własności 
intelektualnej na odpowiednich warunkach 
dla celów badań i innowacji, w 
szczególności określając, w jaki sposób 
własność intelektualna będzie współdzielona 
i wykorzystywana przez EIT i jego 
partnerów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa WE i państw 
członkowskich;

Or. cs

Uzasadnienie

ETI będzie funkcjonował zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE.
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Poprawkę złożył Jaroslav Zvěřina

Poprawka 24
Załącznik artykuł 9

EIT organizuje ciągłe monitorowanie i 
okresowe niezależne oceny wyników i 
efektów działania każdego WWI. Oceny te 
powstają w oparciu o dobrą praktykę 
administracyjną oraz parametry 
ukierunkowane na wyniki i nie obejmują 
zbędnych aspektów formalnych i 
proceduralnych.

EIT organizuje ciągłe monitorowanie i 
okresowe niezależne oceny wyników i 
efektów działania każdego WWI. Oceny te 
powstają w oparciu o dobrą praktykę 
administracyjną oraz parametry 
ukierunkowane na wyniki.

Or. cs

Poprawkę złożył Jaroslav Zvěřina

Poprawka 25
Artykuł 10 ustęp 1

1. EIT posiada osobowość prawną. W 
każdym z państw członkowskich korzysta 
on z najszerszej zdolności prawnej i 
zdolności do czynności prawnych 
przyznawanej osobom prawnym przez 
ustawodawstwo krajowe. W szczególności 
może on nabywać lub zbywać aktywa 
materialne oraz wartości niematerialne i 
prawne oraz może być stroną w 
postępowaniu sądowym.

1. EIT posiada osobowość prawną. W 
każdym z państw członkowskich korzysta 
on z najszerszej zdolności prawnej i 
zdolności do czynności prawnych 
przyznawanej osobom prawnym przez 
ustawodawstwo krajowe. W szczególności 
może on nabywać lub zbywać aktywa 
materialne oraz wartości niematerialne i 
prawne i dysponować nimi oraz może być 
stroną w postępowaniu sądowym.

Or. cs

Poprawkę złożyła Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Poprawka 26
Artykuł 18, punkt 1

1. EIT przyjmuje swoje zasady finansowe 
zgodnie z artykułem 185 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 
1605/2002. Potrzeba odpowiedniej 
elastyczności działania, która umożliwi EIT 
realizację swoich celów oraz pozyskiwanie i 
zatrzymywanie partnerów z sektora 

1. EIT przyjmuje swoje zasady finansowe 
zgodnie z art. 185 ust. 1 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 i pkt 47 
porozumienia międzyinstytucjonalnego z 
dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego 
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prywatnego, jest w sposób należyty 
uwzględniona.

zarządzania finansami. Potrzeba 
odpowiedniej elastyczności działania, która 
umożliwi EIT realizację swoich celów oraz 
pozyskiwanie i zatrzymywanie partnerów z 
sektora prywatnego, jest w sposób należyty 
uwzględniona.

Or. pl

Uzasadnienie

EIT w formie proponowanej przez Komisję ma strukturę typową dla agencji. Fakt ten należy 
podkreślić w podstawie prawnej, o której mowa w przedmiotowym rozporządzeniu.
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