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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský inovační a technologický institut (dále jen „EIT“) byl zřízen v roce 2008 nařízením 
Evropského parlamentu a Rady s cílem přispět k udržitelnému hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti  posílením inovační kapacity EU a jejích členských států. Účelem 
EIT je tedy integrovat znalostní trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací, 
a to zejména prostřednictvím znalostních a inovačních společenství.

V návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 294/2008, 
kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut, Komise navrhuje řadu změn. 

Cílem těchto změn je řešit otázky, jež vyplynuly z konzultací ohledně úlohy a fungování EIT, 
a zároveň zohlednit navržený nový strategický program inovací EIT na období 2014–2020.

Navrhovatelka vítá a plně podporuje záměr Komise přidělit EIT zásadní úlohu při uplatňování 
programu Horizont 2020. Tato úloha bude spočívat především v prohlubování součinnosti 
mezi akademickou, výzkumnou a podnikatelskou sférou a zapojení velkého počtu 
zainteresovaných stran do jeho rámce.

Navrhovatelka se nicméně domnívá, že je třeba vyvinout větší úsilí o zvýšení povědomí 
o úloze a existenci EIT. 

EIT by měl dále podporovat vysokoškolské instituce, které jsou součástí znalostních 
a inovačních společenství, aby se podělily o své osvědčené postupy v otázkách společného 
zájmu, které mohou vyvstat a nevyhnutelně vyvstanou v průběhu příštích let. Tyto otázky se 
mohou týkat vzájemného uznávání kvalifikací, společných akreditačních postupů pro tituly 
a diplomy, způsobů výuky a podobných záležitostí.

Návrh zahrnout nové kurzy odborné přípravy do vzdělávacích činností znalostních 
a inovačních společenství by v současné době neměl přesahovat rámec postgraduálního 
vzdělávání.

Navrhovatelka rovněž podporuje plány na zjednodušení řídících a správních struktur EIT 
a dále na vyjasnění jejich příslušných úkolů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4



PE489.609v03-00 4/11 AD\912344CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V pravidlech pro účast jsou vymezena 
pravidla týkající se správy práv duševního 
vlastnictví.

(4) V pravidlech pro účast jsou vymezena 
pravidla týkající se správy práv duševního 
vlastnictví. EIT by však měl ve vývoji 
nástrojů na správu práv duševního 
vlastnictví postupovat inovativně 
a podporovat transparentnost a výměny, 
které veřejným i soukromým subjektům 
(zvláště malým a středním podnikům) 
umožní podílet se na výzkumu a využívat 
vynálezy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) EIT by měl dále podporovat uznávání 
titulů a diplomů EIT nesoucí jeho značku 
excelence v členských státech.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) EIT by měl podporovat 
multidisciplinární přístup k inovacím, 
včetně vývoje netechnologických řešení, 
organizační přístupy, nové obchodní 
modely, otevřený výzkum a další přístupy 
založené na spolupráci.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Složení orgánů EIT by mělo být 
zjednodušeno. Fungování správní rady EIT 
by se mělo zefektivnit a měly by se více 
vyjasnit příslušné role a úkoly správní rady 
a ředitele.

(8) Složení orgánů EIT by mělo být 
zjednodušeno a mělo by odrážet všechny 
tři rozměry znalostního trojúhelníku.
Fungování správní rady EIT by se mělo 
zefektivnit a měly by se více vyjasnit 
příslušné role a úkoly správní rady, ředitele 
a výkonného výboru.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Znalostní a inovační společenství by 
měla svou vzdělávací činnost rozšířit o 
odborná školení.

(10) Znalostní a inovační společenství by 
měla svou vzdělávací činnost rozšířit 
o odborná školení postgraduálních 
studentů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Požaduje se, aby Komise a EIT 
spolupracovaly na organizaci sledování 
a hodnocení znalostních a inovačních 
společenství, a zajistily tak soudržnost 
s obecným systémem sledování 
a hodnocení na úrovni EU.

(11) Požaduje se, aby Komise a EIT 
spolupracovaly na organizaci sledování 
a hodnocení znalostních a inovačních 
společenství, a zajistily tak soudržnost 
s obecným systémem sledování 
a hodnocení na úrovni EU. Zejména je 
nutné vyjasnit zásady sledování 
znalostních a inovačních společenství 
a EIT.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„vysokoškolskou institucí“ instituce ve 
smyslu článku 2 rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. XXX/20XX, 
kterým se zavádí „Erasmus pro všechny“.

„vysokoškolskou institucí“ instituce ve 
smyslu článku 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. XXX/20XX, 
kterým se zavádí „Erasmus pro všechny“.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „fórem zúčastněných stran“ setkání 
otevřené zástupcům vnitrostátních 
a regionálních orgánů, organizovaným 
zájmovým subjektům i jednotlivcům 
z oblasti podnikání, vysokoškolského 
vzdělávání a výzkumu, klastrovým 
organizacím, stejně jako jiným 
zúčastněným stranám z celého znalostního 
trojúhelníku.“

10. „fórem zúčastněných stran“ platforma 
otevřená zástupcům vnitrostátních 
a regionálních orgánů, organizovaným 
zájmovým subjektům i jednotlivcům 
z oblasti podnikání, vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu, organizacím 
občanské společnosti a klastrovým 
organizacím, jakož i jiným zúčastněným 
stranám z celého znalostního trojúhelníku.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 



AD\912344CS.doc 7/11 PE489.609v03-00

CS

států a Unie. Měl by tak činit podporou 
a začleňováním vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací nejvyšší
kvality.

států a Unie. Naplnění tohoto cíle dosáhne 
EIT součinností, spoluprací a začleněním
vysokoškolského vzdělávání, výzkumných 
činností a inovací na nejvyšší úrovni.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Komise jmenuje pozorovatele 
zastupující všechny tři rozměry 
znalostního trojúhelníku, kteří se budou 
účastnit zasedání správní rady.“

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 5 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) svolává alespoň jednou ročně fórum 
zúčastněných stran, aby je informoval 
o činnostech EIT, jeho zkušenostech, 
osvědčených postupech a příspěvku 
k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, 
výzkumu a vzdělávání. Zúčastněné strany 
jsou vyzvány, aby vyjádřily svůj názor.

j) svolává alespoň jednou ročně fórum 
zúčastněných stran, aby je informoval 
o činnostech EIT, jeho zkušenostech, 
osvědčených postupech a příspěvku 
k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, 
výzkumu a vzdělávání. Všechny
zúčastněné strany jsou vyzvány, aby 
vyjádřily svůj názor.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
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Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. EIT zahájí výběr a určení znalostních 
a inovačních společenství v souladu 
s prioritními oblastmi a časovým 
rozvrhem stanoveným ve strategickém 
programu inovací.“

1a. EIT zahájí výběr znalostních 
a inovačních společenství a v závislosti na 
finančních možnostech jich jmenuje co 
nejvíce, a to na základě jejich kvality 
a pod podmínkou, že splňují minimální 
kritéria výběru a způsobilosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 2 se písmeno g) nahrazuje 
tímto:
„g) připravenost spolupracovat s dalšími 
organizacemi a sítěmi mimo znalostní a 
inovační společenství s cílem sdílet 
osvědčené postupy a excelenci, a to i 
s méně výkonnými regiony.“

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. c
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Minimální podmínkou pro vytvoření 
znalostního a inovačního společenství je 
účast alespoň tří partnerských organizací 
usazených alespoň ve třech různých 
členských státech. Všechny tyto partnerské 
organizace musí být vzájemně nezávislé ve 
smyslu článku 7 pravidel pro účast.

3. Minimální podmínkou pro vytvoření 
znalostního a inovačního společenství je 
účast alespoň tří partnerských organizací 
usazených alespoň ve třech různých 
členských státech. Je-li jednou 
z partnerských organizací evropské 
seskupení pro územní spolupráci, stanoví 
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EIT zvláštní pravidla, v nichž zohlední 
skutečnost, že evropské seskupení pro 
územní spolupráci je mezinárodní 
organizací ze své podstaty. Všechny tyto 
partnerské organizace musí být vzájemně 
nezávislé ve smyslu článku 7 pravidel pro 
účast.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V čl. 8 odst. 2 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„ba) šíření osvědčených postupů 
v otázkách společného zájmu, jako je 
vzájemné uznávání kvalifikací a účinné 
metody výuky.“

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) každoročně do 30. června výroční 
zprávu. Ve zprávě jsou uvedeny činnosti 
provedené ze strany EIT a znalostních 
a inovačních společenství v průběhu 
předchozího kalendářního roku 
a hodnoceny výsledky s ohledem na 
stanovené cíle, ukazatele a časový rozvrh, 
rizika spojená s prováděnými činnostmi, 
využívání zdrojů a celkovou činností EIT.

b) každoročně výroční zprávu, kterou 
zveřejní do 30. června. Ve zprávě jsou 
uvedeny činnosti provedené ze strany EIT 
a znalostních a inovačních společenství 
v průběhu předchozího kalendářního roku 
a hodnoceny výsledky s ohledem na 
stanovené cíle, ukazatele a časový rozvrh, 
rizika spojená s prováděnými činnostmi, 
využívání zdrojů a celkovou činností EIT.
Každý rok předkládá ředitel EIT výroční 
zprávu příslušným výborům Evropského 
parlamentu.
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