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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise na Strategický program inovací pro Evropský inovační a technologický institut
(EIT) je politickým dokumentem, který popisuje priority EIT na období let 2014–2020.

Navrhovatelka tento návrh vítá a podporuje závazek zahrnout do dalšího rozvoje EIT 
významnou měrou vysokoškolská zařízení.

Navrhovatelka upozorňuje na tyto skutečnosti:

 Roční časový rámec pro zavedení magisterského programu ve třech činných znalostních
a inovačních společenstvích je příliš krátkým obdobím, než aby mohlo dojít k řádnému 
zhodnocení, a proto je poté pro objektivní posouzení ponechán jen malý reálný prostor.

 Zdá se, že v rámci tří základních aspektů Strategického programu inovací – znalosti, 
výzkum a inovace – bylo poněkud opomenuto vysokoškolské vzdělávání. A přitom právě 
vysokoškolské vzdělávání pravděpodobně tvoří podstatu toho, čemu se říká „znalostní 
trojúhelník“. A proto jsou znalostní a inovační společenství podporována v tom, aby svým 
magisterským a doktorským studijním programům zajistila náležité finanční prostředky.

 Sociálním a humanitním studiím není ve Strategickém programu inovací věnována taková 
pozornost, jakou by si vzhledem ke své současné přidané hodnotě zasluhovala. Je tudíž 
nezbytné, aby jejich současná a budoucí úloha v oblasti výzkumu a vzdělávání byla 
patřičně posílena a aby bylo všeobecně uznáno, že přispívají k vytváření nových
a inovativních odvětví výzkumu založených na interdisciplinárním principu.

Navrhovatelka usiluje o to, aby byly zajištěny následující otázky:

1. Mělo by být posíleno povědomí univerzit o existenci a úloze EIT, aby větší počet těchto 
institucí usiloval o zapojení do znalostních a inovačních společenství.

2. Postgraduální studijní programy znalostních a inovačních společenství získají více 
vynikajících studentů. EIT se pro studenty zviditelní. EIT by měl působit jakožto hlavní 
místo koncentrace talentovaných mladých lidí, kteří pro budoucnost Evropy pomohou 
zajistit inteligentní a udržitelný hospodářský růst podporující začlenění. S ohledem na 
výše uvedené by měly být zahájeny informační kampaně, které využijí všechny 
prostředky a úrovně komunikace, aby jak studentům, tak univerzitám zajistily dostatečné 
informace o EIT a znalostních a inovačních společenstvích.

3. Budou vytvořeny záruky, aby nedocházelo k dvojímu financování (75 % finančních 
prostředků je čerpáno ze soukromých, veřejných a regionálních fondů, včetně dalších 
evropských programů a politiky soudržnosti). Mělo by se zabránit jakémukoli snižování 
finančních prostředků na další vzdělávací programy.

4. Bude zaručeno, že se EIT a stávající vzdělávací a výzkumné programy budou vzájemně 
doplňovat.

5. Akademická platnost titulů a diplomů, které jsou udělovány pod záštitou EIT, bude 
zachována. Značka EIT by měla být znakem vyšší kvality, na všechny tituly udělované 
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pod záštitou EIT by se tedy měla uplatňovat kritéria odpovídající této vysoké kvalitě (tzn.
v souladu s boloňským procesem – podnikatelská činnost, která poskytne vysokou míru 
meziodvětvové mobility mezi akademickou obcí a průmyslem), aby se tak chránila 
celosvětová pověst evropských univerzit a EIT.

6. Prostřednictvím EIT bude podporováno šíření osvědčených postupů do zemí, které dosud 
nejsou součástí stávajících znalostních a inovačních společenství.

7. Členské státy, které dosud nejsou součástí znalostních a inovačních společenství, mají 
všechny stejnou příležitost se do těchto společenství začlenit, přičemž bude vždy 
uplatňováno kritérium excelence a zásada subsidiarity.

8. Správní radě EIT bude nápomocen Výbor akademických odborníků, jejichž úlohou bude 
zajistit dohled nad obsahem programů, jejich kritérii kvality a jejich sociálními
a kulturními aspekty.

9. Dva nové tematické okruhy, které Komise navrhla pro roky 2014 a 2018 a které bohužel 
názorně ukazují jednostrannou budoucí koncepci výzkumu a inovace, by měly být znovu 
zváženy.

10. Sociální aspekt bude v rámci znalostních a inovačních společenství prvořadým kritériem
a bude více patrný ve všech společenských výzvách. 

11. EIT určí společné akreditační postupy pro diplomy a tituly na evropské úrovni.

Závěry navrhovatelky

1. Vysokoškolští studenti, kteří prokázali své špičkové znalosti, budou mít příležitost 
uskutečnit svůj postgraduální a doktorský výzkum v rámci více než jednoho znalostního
a inovačního společenství univerzit. Budou tak těžit ze spolupráce mezi univerzitami, 
výzkumnými centry a podniky.

2. Univerzity, jež jsou součástí znalostních a inovačních společenství jsou vybízeny
k vytváření studijních programů, které kromě znalostí, výzkumu a podnikatelské činnosti 
zajistí také vysoce kvalitní odbornou přípravu jakožto prostředek pro dosažení inovací.

3. Univerzity si dále zachovávají akademickou svobodu s ohledem na znalosti a výzkum
a ve snaze o nalezení součinnosti s podnikatelskými zájmy usilují o ochranu svých 
vlastních studijních programů.

4. Ve vysokoškolském vzdělávání by měla být zvláštní pozornost věnována také humanitním 
studiím, jelikož významně přispívají jak k hospodářskému životu, tak k podpoře evropské 
kultury a dědictví. V tomto ohledu nelze humanitní studia přehlížet při výběru 
tematických oblastí budoucích znalostních a inovačních společenství.

EIT nabízí posun v modelu znalostního trojúhelníku – mezi univerzitami a průmyslem, pokud 
jde o čelní představitele, učitele a „celoživotní studenty“, – a jako takový může být důležitým 
prvkem, který v budoucnu přispěje k rozvoji vysoce kvalifikované pracovní síly v Evropě.
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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 rozhodnutí
Příloha – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důvody, proč se výzkum, vzdělávání
a inovace dostávají do centra pozornosti, 
jsou prosté. V kontextu narůstající 
celosvětové hospodářské soutěže a tváří
v tvář domácí demografické výzvě se 
budoucí hospodářský růst a pracovní místa 
Evropy budou ve stále větší míře opírat
o zásadní inovační průlomy v oblasti 
produktů, služeb a modelů podnikání, 
jakož i o svou schopnost vychovávat, lákat
a udržet si talenty. Ačkoli v Evropě 
nalezneme případy jednotlivých úspěchů, 
členské státy EU ve srovnání
s celosvětovými předními subjekty
v oblasti inovací v průměru zaostávají. 
Evropská unie navíc čelí zvýšené 
konkurenci, pokud jde o talenty 
vycházející z nových center excelence
v rozvíjejících se ekonomikách.

Důvody, proč se výzkum, vzdělávání
a inovace dostávají do centra pozornosti, 
jsou prosté. V kontextu hospodářství 
založeného na znalostech a narůstající 
celosvětové hospodářské soutěže a tváří
v tvář domácí demografické výzvě se 
budoucí hospodářský růst a pracovní místa 
Evropy budou ve stále větší míře opírat
o zásadní inovační průlomy v oblasti 
produktů, služeb a modelů podnikání, 
jakož i o svou schopnost vychovávat, lákat
a udržet si talenty, čímž evropským 
občanům umožní nejen z těchto inovací 
těžit, ale také přispívat k jejich vzniku, 
zejména prostřednictvím nových 
technologií. Ačkoli v Evropě nalezneme 
případy jednotlivých úspěchů, členské státy 
EU ve srovnání s celosvětovými předními 
subjekty v oblasti inovací v průměru 
zaostávají. Evropská unie navíc čelí 
zvýšené konkurenci, pokud jde o talenty 
vycházející z nových center excelence
v rozvíjejících se ekonomikách.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je tedy nutná skutečná změna našich 
systémů a paradigmat inovací. Špičková 

Je tedy nutná skutečná změna našich 
systémů a paradigmat inovací, k čemuž 
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výkonnost v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací, ačkoli 
zcela zjevně v celé Evropské unii existuje, 
zůstává příliš často roztříštěná. Evropa 
musí překonat tento nedostatek strategické 
spolupráce přesahující hranice zemí, 
odvětví i oborů. Evropa si kromě toho 
potřebuje osvojit skutečnou podnikatelskou 
kulturu, která je nezbytná pro využití 
hodnoty výzkumu a inovací, pro zřizování 
nových projektů a pro skutečné tržní 
využití inovací v odvětvích s potenciálním 
vysokým růstem. Evropa musí podpořit 
úlohu vysokoškolských institucí jako 
motorů inovací, protože nadaní lidé musí 
mít náležité dovednosti, znalosti a postoje, 
aby inovace posunuli kupředu.

bude zapotřebí přijmout nové postupy
a zásady, které se budou opírat o otevřený 
výzkum podporující začleňování,
o zavedení nástrojů správy práv duševního 
vlastnictví, které budou upřednostňovat 
transparentnost a výměnu, ale také rozvoj 
nových nástrojů financování, jež zajistí, že 
výzkumné snahy budou v první řadě 
efektivně orientovány na hlavní otázky 
veřejného zájmu. Špičková výkonnost
v oblasti vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu a inovací, ačkoli zcela zjevně
v celé Evropské unii existuje, zůstává příliš 
často roztříštěná. Evropa musí překonat 
tento nedostatek strategické spolupráce 
přesahující hranice zemí, odvětví i oborů. 
Evropa si kromě toho potřebuje osvojit 
skutečnou podnikatelskou kulturu, která je 
nezbytná pro využití hodnoty výzkumu
a inovací, pro zřizování nových projektů
a pro skutečné tržní využití inovací
v odvětvích s potenciálním vysokým 
růstem. Evropa musí podpořit úlohu 
vysokoškolských institucí jako motorů 
inovací, protože nadaní lidé musí mít 
náležité dovednosti, znalosti a postoje, aby 
inovace posunuli kupředu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství tak EIT pomáhá vytvářet 
prostředí, kde se bude inovacím s větší 
pravděpodobností dařit a kde dají vznik 
průlomům ve způsobu spolupráce 
vysokých škol, výzkumu a podniků. Tento 
přístup pomáhá holistickým způsobem řešit 
stále složitější společenské výzvy 
stanovené v programu Horizont 2020
a spojovat vynikající osobnosti z různých 
odvětví, prostředí a oborů (které by se 

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství tak EIT pomáhá vytvářet 
prostředí, kde se bude inovacím s větší 
pravděpodobností dařit a kde dají vznik 
průlomům ve způsobu spolupráce 
vysokých škol, výzkumu a podniků. EIT 
mimo jiné přispívá k zaměstnanosti 
mladých. Tento přístup pomáhá 
holistickým způsobem řešit stále složitější 
společenské výzvy stanovené v programu 
Horizont 2020 a spojovat vynikající 
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jinak nemusely setkat), aby společně 
hledaly řešení dané výzvy.

osobnosti z různých odvětví, prostředí
a oborů (které by se jinak nemusely setkat), 
aby společně hledaly řešení dané výzvy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 1.2 – odst. 1.1 – kulatá odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zlepšení dopadu investic na vzdělávání, 
výzkum a inovace a zkoušení nových 
způsobů správy inovací: EIT vystupuje 
jako katalyzátor a přidává hodnotu 
existující výzkumné základně tím, že 
urychluje osvojování a využívání 
technologií a výsledků výzkumu. Inovační 
činnosti naopak přispívají ke sladění
a využití účinků investic do výzkumu a 
k tomu, aby činnosti v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy více reagovaly na 
potřeby podniků. Proto je EIT vybaven 
značným stupněm flexibility pro testování 
nových inovačních modelů, které umožňují 
skutečné rozlišování správy znalostních
a inovačních společenství a financování 
modelů znalostních a inovačních 
společenství, jakož i rychlé přizpůsobování 
umožňující lépe se vyrovnat se 
vznikajícími příležitostmi.

 Zlepšení dopadu investic na vzdělávání, 
výzkum a inovace a zkoušení nových 
způsobů správy inovací: EIT vystupuje 
jako katalyzátor a přidává hodnotu 
existující výzkumné základně tím, že 
urychluje osvojování a využívání 
technologií a výsledků výzkumu. Inovační 
činnosti naopak přispívají ke sladění
a využití účinků investic do výzkumu a 
k tomu, aby činnosti v oblasti vzdělávání
a odborné přípravy více reagovaly na 
potřeby podniků. Proto je EIT vybaven 
značným stupněm flexibility pro testování 
nových inovačních modelů, které umožňují 
skutečné rozlišování správy znalostních
a inovačních společenství a financování 
modelů znalostních a inovačních 
společenství, jakož i rychlé přizpůsobování 
umožňující lépe se vyrovnat se 
vznikajícími příležitostmi. EIT má také 
potenciál vyvíjet nové modely financování, 
jako jsou například ceny za inovaci, díky 
nimž se na maximum zvýší návratnost 
výdajů na výzkum, které pochází
z veřejných rozpočtů, a zajistí, že se 
inovace nebudou týkat jen 
nejnaléhavějších potřeb společnosti, ale že 
mohou brzy přinést výhody všem 
evropským občanům.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 1.3 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude významně přispívat k cílům 
stanoveným v programu Horizont 2020, 
zejména prostřednictvím řešení 
společenských výzev způsobem 
doplňujícím ostatní iniciativy v těchto 
oblastech. V rámci programu Horizont 
2020 bude EIT součástí priority 
„společenské výzvy“, bude však uplatňovat 
přístup souvislé interakce mezi všemi cíli, 
rovněž bude přispívat k „vedoucímu 
postavení průmyslu a rámcům 
konkurenceschopnosti“ podněcováním 
výzkumu motivovaného výsledky
a podporováním zřizování inovativních 
malých a středních podniků s vysokým 
růstem. A v neposlední řadě bude přispívat
k budování „vynikající vědecké základny“ 
podporováním mobility překračující 
hranice – oborů, odvětví a zemí –
a začleňováním kultury podnikání
a podstupování rizik do inovativního 
postgraduálního vysokoškolského studia. 
EIT tak bude významně přispívat
k prosazování rámcových podmínek 
nutných pro realizaci inovativního 
potenciálu výzkumu EU a podporu 
dokončení evropského výzkumného 
prostoru. 

EIT bude významně přispívat k cílům 
stanoveným v programu Horizont 2020, 
zejména prostřednictvím řešení 
společenských výzev způsobem 
doplňujícím ostatní iniciativy v těchto 
oblastech. V rámci programu Horizont 
2020 bude EIT součástí priority 
„společenské výzvy“, bude však uplatňovat 
přístup souvislé interakce mezi všemi cíli, 
rovněž bude přispívat k „vedoucímu 
postavení průmyslu a rámcům 
konkurenceschopnosti“ podněcováním 
výzkumu motivovaného výsledky
a podporováním zřizování inovativních 
malých a středních podniků s vysokým 
růstem. A v neposlední řadě bude přispívat
k budování „vynikající vědecké základny“ 
podporováním mobility překračující 
hranice – oborů, odvětví a zemí –
a začleňováním kultury podnikání
a podstupování rizik do inovativního 
postgraduálního vysokoškolského studia. 
EIT musí podporovat přeshraniční
a meziodvětvovou spolupráci a také 
mobilitu ve vědeckém výzkumu a 
v inovacích, napříč univerzitami, 
výzkumnými instituty a podniky. EIT 
vytvoří společnou platformu pro sdílení 
inovací a znalostí, což přispěje k podpoře 
regionů, které nejsou přímo součástí 
znalostních a inovačních společenství, a 
z dlouhodobého hlediska k uskutečnění 
priorit rámcového programu Horizont 
2020. Je vhodné stanovit zvláštní prioritu, 
která vymezí specifický rámec fungování 
EIT na úrovni spolupráce s třetími 
zeměmi a mezinárodními organizacemi
v oblasti vědeckého výzkumu a inovací, 
čímž se podpoří šíření osvědčených 
postupů uplatňovaných v rámci 
společenství. EIT tak bude významně 
přispívat k prosazování rámcových 
podmínek nutných pro realizaci 
inovativního potenciálu výzkumu EU
a podporu dokončení evropského 
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výzkumného prostoru.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho EIT vnáší do politiky 
výzkumu a inovací EU plnohodnotný 
rozměr vzdělávání. Pomocí inovativního
a na podnikání zaměřeného vzdělávání 
hraje důležitou úlohu spočívající
v propojení rámce pro výzkum a inovace
s politikami a programy v oblasti 
vzdělávání a zajišťuje dlouhodobé úsilí 
potřebné k dosažení udržitelných změn ve 
vysokoškolském vzdělávání. Zejména 
prostřednictvím nových, mezioborových 
vysokoškolských titulů s označením EIT 
stojí institut EIT na čele spolupráce 
usilující o vzdělávání pro inovace
s jasnými vedlejšími vlivy na širší 
evropskou agendu pro modernizaci 
institucí vysokoškolského vzdělávání a tím 
podporuje evropský prostor 
vysokoškolského vzdělávání.

Kromě toho EIT vnáší do politiky 
výzkumu a inovací EU plnohodnotný 
prvek vzdělávání jakožto jediný nástroj
v rámcovém programu Horizont 2020, 
který věnuje pozornost aspektu 
vzdělávání, a to také zpřístupněním 
vědeckých publikací. Proto by měl EIT 
zajistit, aby magisterské a doktorské 
studijní programy znalostních
a inovačních společenství byly náležitě 
financovány. Pomocí inovativního a na 
podnikání zaměřeného vzdělávání hraje 
důležitou úlohu spočívající v propojení 
rámce pro výzkum a inovace s politikami
a programy v oblasti vzdělávání a zajišťuje 
dlouhodobé úsilí potřebné k dosažení 
nových postupů pro přizpůsobení 
vysokoškolského vzdělávání rozvíjejícím 
se požadavkům příslušných společností.
Je vhodné věnovat zvláštní pozornost 
odpovídajícímu financování univerzit
a jiných vysokoškolských zařízení, aby se
všem institucím, které se snaží dosáhnout 
nejvyšší evropské úrovně, zajistily rovné 
příležitosti. Je také vhodné nadále 
podporovat výzkumná a vzdělávací centra, 
která už jsou na vynikající úrovni. 
Zejména prostřednictvím nových, 
mezioborových vysokoškolských titulů
s označením EIT stojí institut EIT na čele 
spolupráce usilující o vzdělávání pro 
inovace s jasnými vedlejšími vlivy na širší 
evropskou agendu pro modernizaci 
systémů vysokoškolského vzdělávání, 
přičemž současně vyzdvihuje 
humanistickou tradici evropského 
vysokoškolského vzdělávání a tím 
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podporuje evropský prostor 
vysokoškolského vzdělávání.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 1.3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Existují i příležitosti pro vzájemně se 
posilující působení s politikou soudržnosti 
Unie pomocí řešení vazeb mezi místními
a celosvětovými aspekty inovací. Střediska 
společného umístění zajišťují přeshraniční 
spolupráci a jejich postavení jim umožňuje 
zhodnotit různé programy financování
z jejich příslušných regionů. Střediska 
společného umístění hrají zásadní úlohu při 
posilování aspektu propojení místní
a celosvětové úrovně znalostního
a inovačního společenství jako celku, také 
pomocí úzké spolupráce s regionálními 
orgány, zejména s těmi, které se podílejí na 
přípravě a provádění regionálních 
inovačních strategií pro inteligentní 
specializaci (RIS3). Kromě toho by bylo 
možné dále posílit vazby mezi znalostními
a inovačními společenstvími a místními 
klastrovými organizacemi, aby se zvýšilo 
zapojení malých a středních podniků do 
činností znalostních a inovačních 
společenství. Ačkoli příležitosti
k součinnosti se liší v závislosti na 
tematické oblasti znalostního a inovačního 
společenství, zdá se, že řada iniciativ
a programů na úrovni EU pravděpodobně 
nabízí zejména přínosy ze spolupráce
a koordinace. Protože podstata koncepce 
institutu EIT / znalostních a inovačních 
společenství spočívá v přidávání hodnoty
k stávající evropské excelenci, budou se 
znalostní a inovační společenství –
současná i budoucí – ze své definice snažit 
tuto součinnost prozkoumat v nejvyšší 
možné míře. Znalostní a inovační 

Existují i příležitosti pro vzájemně se 
posilující působení s politikou soudržnosti 
Unie pomocí řešení vazeb mezi místními
a celosvětovými aspekty inovací. Střediska 
společného umístění zajišťují 
nadregionální a přeshraniční spolupráci
a jejich postavení jim umožňuje zhodnotit 
různé programy financování z jejich 
příslušných regionů. Střediska společného 
umístění hrají zásadní úlohu při posilování 
aspektu propojení místní a celosvětové 
úrovně znalostního a inovačního 
společenství jako celku, také pomocí úzké 
spolupráce s regionálními orgány, zejména
s těmi, které se podílejí na přípravě
a provádění regionálních inovačních 
strategií pro inteligentní specializaci 
(RIS3). Kromě toho by bylo možné dále 
posílit vazby mezi znalostními
a inovačními společenstvími a místními 
klastrovými organizacemi, aby se zvýšilo 
zapojení malých a středních podniků do 
činností znalostních a inovačních 
společenství. Ačkoli příležitosti
k součinnosti se liší v závislosti na 
tematické oblasti znalostního a inovačního 
společenství, zdá se, že řada iniciativ
a programů na úrovni EU pravděpodobně 
nabízí zejména přínosy ze spolupráce
a koordinace. Protože podstata koncepce 
institutu EIT / znalostních a inovačních 
společenství spočívá v přidávání hodnoty
k stávající evropské excelenci, budou se 
znalostní a inovační společenství –
současná i budoucí – ze své definice snažit 
tuto součinnost prozkoumat v nejvyšší 
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společenství budou přidávat hodnotu 
případným iniciativám v příslušných 
oblastech včetně iniciativ společného 
plánování, evropských inovačních 
partnerství a partnerství veřejného
a soukromého sektoru. 

možné míře. Znalostní a inovační 
společenství budou přidávat hodnotu 
případným iniciativám v příslušných 
oblastech včetně iniciativ společného 
plánování, evropských inovačních 
partnerství a partnerství veřejného
a soukromého sektoru. Budou vytvořeny 
záruky, aby nedocházelo ke zdvojenému 
financování (75 % finančních prostředků 
je čerpáno ze soukromých, veřejných
a regionálních fondů, a to i z dalších 
evropských programů a politiky 
soudržnosti). Mělo by se zabránit 
jakémukoli snižování finančních 
prostředků na další vzdělávací programy.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 1.3 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Iniciativy společného plánování, klíčový 
nástroj pro řešení roztříštěnosti výzkumu, 
by se měly stát jádrem celoevropské 
výzkumné základny znalostních
a inovačních společenství. Znalostní
a inovační společenství mohou urychlit
a podpořit využívání špičkového veřejného 
výzkumu, který byl uskutečňován společně 
prostřednictvím iniciativ společného 
plánování, a tím zmírnit roztříštěnost
v oblasti inovací. Společné technologické 
iniciativy a nově zřízená partnerství 
veřejného a soukromého sektoru poskytují 
platformy k prosazování rozsáhlého 
výzkumu vycházejícího z potřeb průmyslu
a zlepšují vývoj zásadních technologií. 
Znalostní a inovační společenství mohou 
pomoci urychlit tyto zásadní investice do 
výzkumu s cílem zintenzívnit předávání
a komerční využití technologií a vyvinout 
nové projekty v rámci stávajících podniků 
pomocí talentů v oblasti podnikání. 
Prostřednictvím svého přístupu opírajícího 

Iniciativy společného plánování, klíčový 
nástroj pro řešení roztříštěnosti výzkumu, 
by se měly stát jádrem celoevropské 
výzkumné základny znalostních
a inovačních společenství. Znalostní
a inovační společenství mohou urychlit
a podpořit využívání špičkového veřejného 
výzkumu, který byl uskutečňován společně
prostřednictvím iniciativ společného 
plánování, a tím zmírnit roztříštěnost
v oblasti inovací. Společné technologické 
iniciativy a nově zřízená partnerství 
veřejného a soukromého sektoru poskytují 
platformy k prosazování rozsáhlého 
výzkumu vycházejícího z potřeb průmyslu
a zlepšují vývoj zásadních technologií. 
Znalostní a inovační společenství mohou 
pomoci urychlit tyto zásadní investice do 
výzkumu s cílem zintenzívnit předávání
a komerční využití technologií a vyvinout 
nové projekty v rámci stávajících podniků 
pomocí talentů v oblasti podnikání. 
Prostřednictvím svého přístupu opírajícího 
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se o znalostní trojúhelník bude EIT 
doplňovat investice Evropské rady pro 
výzkum (ERV) do špičkového světového 
hraničního výzkumu tím, že se bude 
zabývat celým inovačním řetězcem od 
nápadů po uplatnění a využití a bude 
výzkumným pracovníkům v rámci akce 
„Marie Curie“ a studentům v programu
„Erasmus pro všechny“ poskytovat další 
příležitosti v oblasti inovací a skutečné 
účasti na podnikání.

se o znalostní trojúhelník bude EIT 
doplňovat investice Evropské rady pro 
výzkum (ERV) do špičkového světového 
hraničního výzkumu tím, že se bude 
zabývat celým inovačním řetězcem od 
nápadů po uplatnění a využití a zajistí 
rozvoj evropského výzkumného prostoru 
vytvářením nových příležitostí pro 
výzkumné pracovníky v rámci akce 
„Marie Curie-Sklodowská“. Díky 
vztahům s programem „Erasmus pro 
všechny“ bude moci EIT využít 
intelektuální kapitál Evropy za účelem 
získávání nových kompetencí v oblasti 
inovací a skutečné účasti na podnikání.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě těchto poučení si EIT klade za 
cíl upevňovat a dále rozvíjet svou úlohu 
„investora“, který podporuje existující 
centra excelence v oblasti výzkumu, 
podnikání a vysokoškolského vzdělávání
v Evropě a umožňuje jim, aby se spojila,
a napomáhá jejich dlouhodobé 
systematické spolupráci prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství. 

Na základě těchto poučení si EIT klade za 
cíl upevňovat a dále rozvíjet svou úlohu 
„investora“, který podporuje existující 
centra excelence v oblasti výzkumu, 
podnikání a vysokoškolského vzdělávání
v Evropě a umožňuje jim, aby se spojila,
a napomáhá jejich dlouhodobé 
systematické spolupráci prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství.
S ohledem na výše uvedené by měly být 
zahájeny informační kampaně, které 
využijí všechny prostředky a způsoby 
komunikace, aby jak studentům, tak 
univerzitám zajistily dostatečné informace
o fungování a oblasti působnosti EIT
a znalostních a inovačních společenství.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství nejen 
staví na stávající špičkové výzkumné 
základně svých partnerů, ale jsou
i průkopníky při prosazování
a uskutečňování mise EIT v oblasti 
vzdělávání. Cílem je poskytnout vzdělání
a odbornou přípravu nadaným lidem
s dovednostmi, znalostmi a myšlením 
potřebným v celosvětové znalostní 
ekonomice. Proto EIT aktivně podporuje 
mimo jiné studium zakončené tituly se 
značkou EIT tím, že sleduje jeho kvalitu
a důsledné provádění ve všech znalostních
a inovačních společenstvích. Při tomto úsilí 
bude rozsáhle využívat vzájemných
a odborných hodnocení a navazovat dialog
s vnitrostátními orgány a orgány 
zajišťujícími kvalitu. To zlepší vnitrostátní
a mezinárodní uznávání kvalifikací se 
značkou EIT a celosvětově zvýší jejich 
atraktivitu a současně to poskytne 
platformu pro spolupráci na mezinárodní 
úrovni. V budoucnosti budou znalostní
a inovační společenství povzbuzována
k rozšiřování svých činností v oblasti 
vzdělávání nad rámec postgraduálního 
studia k větší různorodosti režimů studia, 
která by obsáhla širší škálu inovativních 
činností odborného rozvoje a zahrnula 
vzdělávání vedoucích pracovníků, na míru 
šité kurzy odborné přípravy a letní školy.
S cílem zvýšit dopad vzdělávacích činností 
znalostních a inovačních společenství
a oslovit širší cílovou skupinu mohou 
znalostní a inovační společenství 
předjímat experimentální přípravu 
modulů studia pro vysokoškolské studenty 
nebo balíčků cílených na školní 
vzdělávání. 

Znalostní a inovační společenství nejen 
staví na stávající špičkové výzkumné 
základně svých partnerů, ale jsou
i průkopníky při prosazování
a uskutečňování mise EIT v oblasti 
vzdělávání. Cílem je poskytnout vzdělání
a odbornou přípravu nadaným lidem
s dovednostmi, znalostmi a myšlením 
potřebným v celosvětové znalostní 
ekonomice. Proto EIT aktivně podporuje 
mimo jiné studium zakončené tituly se 
značkou EIT tím, že sleduje jeho kvalitu
a důsledné provádění ve všech znalostních
a inovačních společenstvích. Při tomto úsilí 
bude pro tituly s označením KIC a EIT 
používána řada kritérií kvality (tzn.
v souladu s boloňským procesem –
podnikatelská činnost, která poskytne 
vysokou míru meziodvětvové mobility mezi 
akademickou obcí a průmyslem), aby byly 
zachovány vysoké akademické standardy
a aby byla zajištěna pověst a věhlas 
evropských univerzit. Mimoto bude
rozsáhle využívat vzájemných a odborných 
hodnocení a navazovat dialog
s vnitrostátními orgány a orgány 
zajišťujícími kvalitu. To zlepší vnitrostátní
a mezinárodní uznávání kvalifikací se 
značkou EIT a celosvětově zvýší jejich 
atraktivitu a současně to poskytne 
platformu pro spolupráci na mezinárodní 
úrovni. V budoucnosti budou znalostní
a inovační společenství povzbuzována
k rozšiřování svých činností v oblasti 
vzdělávání nad rámec postgraduálního 
studia k větší různorodosti režimů studia, 
která by obsáhla širší škálu inovativních 
činností odborného rozvoje a zahrnula 
vzdělávání vedoucích pracovníků, na míru 
šité kurzy odborné přípravy a letní školy.
Univerzity si i nadále zachovají 
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akademickou svobodu, pokud jde
o znalosti a výzkum, přičemž usilují
o nalezení součinnosti s podnikatelskými 
zájmy a také chrání své vlastní studijní 
programy.

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.1 – odst. 5 – kulatá odrážka 2 a (nová) (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 zřídí kritéria pro tituly s označením EIT
s cílem zaručit jejich akademickou 
platnost a vysoké standardy,

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.1 – odst. 5 – kulatá odrážka 3 (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 zřídí systém vzájemných hodnocení pro 
kvalifikace se značkou EIT a zapojí se do 
dialogu s vnitrostátními a mezinárodními 
orgány pro zajišťování kvality,

 aktivně zajistí ucelenost a rovnocennost 
napříč EIT tím, že zřídí systém 
vzájemných kontrol pro kvalifikace se 
značkou EIT a zapojí se do dialogu
s vnitrostátními a mezinárodními orgány 
pro zajišťování kvality,

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.1 – odst. 5 – kulatá odrážka 4 (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 bude povzbuzovat znalostní a inovační 
společenství k vývoji širší škály 
vzdělávacích a školicích činností.

 bude povzbuzovat znalostní a inovační 
společenství k vývoji širší škály 
vzdělávacích a školicích činností, zejména 
činností navržených tak, aby poskytly 
znalostním a inovačním společenstvím 
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příležitost sdílet své znalosti s institucemi, 
které by se mohly zajímat o zapojení do 
znalostních a inovačních společenství
v budoucnu, a aby se zvýšilo povědomí
o existenci těchto vzdělávacích programů. 
.

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.1 – odst. 5 – kulatá odrážka 4 a (nová) (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 vyzve znalostní a inovační společenství, 
aby poskytla studentům příslušné 
informace ohledně uznávání titulů 
získaných v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.1 – odst. 5 – kulatá odrážka 4 b (nová) (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 určí společné akreditační postupy pro 
diplomy a tituly na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem dále zlepšit dopad a motivovat 
inovace v nových oblastech společenských 
výzev bude EIT postupně rozšiřovat své 
portfolio znalostních a inovačních 
společenství. Cestou rozvoje zřizování 
narůstajícího počtu nových znalostních
a inovačních společenství EIT zajistí, aby 
byly řádně zohledněny poznatky získané 

S cílem dále zlepšit dopad a motivovat 
inovace v nových oblastech společenských 
výzev bude EIT postupně rozšiřovat své 
portfolio znalostních a inovačních 
společenství. Cestou rozvoje zřizování 
narůstajícího počtu nových znalostních
a inovačních společenství EIT zajistí, aby 
byly řádně zohledněny poznatky získané 
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během předešlých kol činnosti a aby byla 
znalostní a inovační společenství zřizována 
pouze v oblastech, kde existuje jasný 
inovační potenciál a špičková excelence,
o něž se lze opřít. V období let 2014–2020 
budou proto nová znalostní a inovační 
společenství zřizována ve dvou vlnách, tj. 
po třech nových znalostních a inovačních 
společenstvích v letech 2014 a 2018, což 
bude v období let 2014–2020 znamenat 
portfolio devíti znalostních a inovačních 
společenství (to se rovná zřízení 40 až 50 
středisek společného umístění v celé EU). 
Případný nový proces výběru znalostních
a inovačních společenství v roce 2018 bude 
důsledně vycházet z výsledků důkladného 
externího hodnocení EIT a existujících 
znalostních a inovačních společenství 
včetně posouzení hospodářského
a společenského dopadu znalostních
a inovačních společenství a přínosu EIT 
pro posilování inovační kapacity EU
a členských států, jakož i z výsledků 
hodnocení programu Horizont 2020. 

během předešlých kol činnosti a aby byla 
znalostní a inovační společenství zřizována 
pouze v tematických oblastech, kde 
existuje jasný inovační potenciál a výrazný 
společenský dopad a taktéž špičková 
excelence, o něž se lze opřít. V období let 
2014–2020 budou proto nová znalostní
a inovační společenství zřizována ve dvou 
vlnách, tj. po třech nových znalostních
a inovačních společenstvích v letech 2014
a 2018, což bude v období let 2014–2020 
znamenat portfolio devíti znalostních
a inovačních společenství (to se rovná 
zřízení 40 až 50 středisek společného 
umístění v celé EU). Případný nový proces 
výběru znalostních a inovačních 
společenství v roce 2018 bude důsledně 
vycházet z výsledků důkladného externího 
hodnocení EIT a existujících znalostních
a inovačních společenství včetně posouzení 
hospodářského a společenského dopadu 
znalostních a inovačních společenství
a přínosu EIT pro posilování inovační 
kapacity EU a členských států, jakož i 
z výsledků hodnocení programu Horizont 
2020. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nová znalostní a inovační společenství 
budou zřizována v oblastech velkých 
společenských problémů, které nabízejí 
skutečný inovační potenciál. EIT tak plně 
přispívá k cílům širší agendy politiky EU,
a zejména k úkolům programu Horizont 
2020, který určuje řadu velkých 
společenských výzev a klíčové
a průmyslové technologie. Cílem je zřídit 
znalostní a inovační společenství
v tematických oblastech, na které lze

Nová znalostní a inovační společenství 
budou zřizována v tematických oblastech 
velkých společenských problémů, které 
nabízejí skutečný inovační potenciál. EIT 
tak plně přispívá k cílům širší agendy 
politiky EU, a zejména k úkolům programu 
Horizont 2020, který určuje řadu velkých 
společenských výzev. Cílem je zřídit 
znalostní a inovační společenství
v tematických oblastech, na které lze
z důvodu jejich důležitosti a komplexní 
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z důvodu jejich důležitosti a komplexní 
povahy uplatnit pouze mezioborový, 
přeshraniční a meziodvětvový přístup.
Výběr tematických oblastí proto musí 
vycházet z pečlivé analýzy toho, zda 
znalostní a inovační společenství může 
přinést skutečnou přidanou hodnotu a mít 
pozitivní dopad na hospodářství
a společnost.

povahy uplatnit pouze mezioborový, 
přeshraniční a meziodvětvový přístup.
Výběr tematických oblastí proto musí 
vycházet z pečlivé analýzy toho, zda 
znalostní a inovační společenství může 
přinést skutečnou přidanou hodnotu a mít 
pozitivní dopad na hospodářství
a společnost. Prostředky vyhrazené pro 
nová znalostní a inovační společenství se 
budou přidělovat po výzvě k podání 
žádostí, přičemž se bude přihlížet ke 
kvalitě a potenciálu projektů, a zajistí se 
dostatečné financování s cílem umožnit 
každému znalostnímu a inovačnímu 
společenství účinnou realizaci inovací.

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 3 – kulatá odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 požadovat mezioborové přístupy a vývoj 
nových typů vzdělávání napříč obory,

 požadovat mezioborové přístupy
a podporovat univerzity, aby vytvářely 
nové typy vzdělávání napříč obory,

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení témat předložených v návrhu 
EIT i širší komunitou zúčastněných stran 
jasně ukázalo určitou míru variace
z hlediska potenciálního dopadu, jaký by 
založení znalostního a inovačního 
společenství nabídlo. V důsledku toho byla 
řada témat zcela vyřazena; jiná byla 
přepracována, aby lépe reagovala na 
specifičnosti evropského a celosvětového 
kontextu v této oblasti.

Posouzení témat předložených v návrhu 
EIT i širší komunitou zúčastněných stran 
jasně ukázalo určitou míru variace
z hlediska potenciálního dopadu, jaký by 
založení znalostního a inovačního 
společenství nabídlo. V důsledku toho byla 
řada témat zcela vyřazena; jiná byla 
přepracována, aby lépe reagovala na 
specifičnosti evropského a celosvětového 
kontextu v této oblasti. Pravidelné 
hodnocení vývoje výzkumného potenciálu
a případný vznik dynamických novinek
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v oblasti inovací musí být vzaty v úvahu 
pro další znalostní a inovační společenství
v odvětvích, která se zatím do výběru 
nedostala, ale která splňují kritéria (jako 
např. námořní oblast).

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následující tematické oblasti byly 
označeny za oblasti, kde má zřízení nového 
znalostního a inovačního společenství 
největší potenciál přidat hodnotu 
stávajícím činnostem a přinést skutečnou 
vzpruhu pro inovace: 

Následující tematické oblasti byly 
označeny za oblasti, kde by zřízení nového 
znalostního a inovačního společenství 
stávajícím činnostem mohlo zajistit
přidanou hodnotu a přinést skutečnou 
vzpruhu pro inovace. Tento seznam je 
nicméně pouze orientační, pokud jde
o tematické oblasti, které budou nakonec 
zvoleny pro budoucí znalostní a inovační 
společenství:

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro druhou vlnu v roce 2018 budou 
zvážena zbývající témata (městská 
mobilita, výroba s přidanou hodnotou
a inteligentní bezpečná společnost), 
přičemž budou vzaty v úvahu nové
a nepředvídané výzvy, které mohou 
vzniknout v budoucnosti. 

Pro druhou vlnu v roce 2018 mohou být
z výše uvedeného seznamu zvážena 
zbývající témata (městská mobilita, výroba
s přidanou hodnotou a inteligentní 
bezpečná společnost) a to spolu s dalšími 
tématy, které berou v úvahu nové
a nepředvídané výzvy, které mohou 
vzniknout v budoucnosti.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vysokoškolském vzdělávání by měla být 
zvláštní pozornost věnována také 
humanitním studiím, jelikož jsou 
významným přínosem jak pro 
hospodářský život, tak pro podporu 
evropské kultury a evropského dědictví.
V tomto ohledu nelze humanitní studia 
přehlížet či opomíjet při výběru 
tematických oblastí budoucích znalostních
a inovačních společenství.

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 10 – kulatá odrážka 1 a (nová) (v rámečku) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 ještě před tím, než se rozhodne, jaké 
tematické oblasti budou zahrnuty do třetí 
vlny znalostních a inovačních společenství
v roce 2018, provede v plném rozsahu 
konzultace se všemi zúčastněnými 
stranami – vedle univerzit, podniků, 
podnikatelů a výzkumných center, také
s občanskou společností, místními 
vládami a příslušnými nevládními 
organizacemi,

Pozměňovací návrh 24

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 10 – kulatá odrážka 1 b (nová) (v rámečku) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 podnikne veškeré kroky, aby zaručil, že
o budoucích postupech výběru bude 
informován co největší možný počet 
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potenciálně zainteresovaných stran; 
potenciálně zainteresovaným stranám 
budou poskytnuty všechny nezbytné 
informace, aby mohly samy zvážit, jak by 
mohly případně konkrétně přispět; v této 
souvislosti bude věnovat zvláštní 
pozornost těm oblastem a regionům, které 
dosud znalostním a inovačním 
společenstvím neposkytly žádné účastníky,

Pozměňovací návrh 25

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.1.2 – odst. 10 – kulatá odrážka 2 a (nová) (v rámečku) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 zajistí, aby sociální aspekt byl v rámci 
znalostních a inovačních společenství 
prvořadým kritériem a byl patrný ve všech 
společenských výzvách.

Pozměňovací návrh 26

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V počátečním období se EIT soustředil 
hlavně na svou snahu o zakládání 
znalostních a inovačních společenství. 
Ačkoli je jasným cílem EIT posílit stávající 
centra excelence, bude muset EIT zajistit, 
aby byl přínosný i pro oblasti Unie, které 
se znalostních a inovačních společenství 
přímo neúčastní. Proto je pro EIT zásadním 
úkolem aktivně podporovat šíření 
osvědčených postupů pro začlenění 
znalostního trojúhelníku s cílem vytvořit 
společnou inovační kulturu a kulturu 
sdílení znalostí. 

Během svého počátečního období se EIT 
soustředil hlavně na svou snahu
o zakládání znalostních a inovačních 
společenství. Ačkoli je jasným cílem EIT 
posílit stávající centra excelence, nebo 
podpořit vznik nových center, bude muset 
EIT zajistit, aby byl přínosný i pro oblasti 
Unie, které se znalostních a inovačních 
společenství přímo neúčastní. Dále je 
nezbytné více EIT zviditelnit v těch 
členských státech, které dosud nebyly 
zapojeny do znalostních a inovačních 
společenství a zejména v těch, které mají 
méně zkušeností s tímto druhem 
společných podniků. Vždy jsou 
uplatňována kritéria excelence a zásada 
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subsidiarity. Proto je pro EIT zásadním 
úkolem aktivně podporovat šíření 
osvědčených postupů, jako je otevřený 
výzkum a otevřené zveřejňování výsledků,
pro začlenění znalostního trojúhelníku
s cílem vytvořit společnou inovační kulturu
a kulturu sdílení znalostí. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V budoucnosti musí EIT usilovat o to, aby 
byla zkušenost znalostních a inovačních 
společenství pochopitelná a opakovatelná,
a musí ji začlenit do kultury, která může
v Evropě i mimo ni působit jako vzor. 
Prostřednictvím určování, analýzy a sdílení 
osvědčených postupů i nových modelů 
řízení a financování ze znalostních
a inovačních společenství se institut EIT 
snaží zajistit, aby znalosti generované
v rámci EIT a jeho znalostních
a inovačních společenství byly šířeny
a zhodnocovány ve prospěch lidí a institucí 
včetně těch, které se znalostních
a inovačních společenství přímo neúčastní.

V budoucnosti musí EIT usilovat o to, aby 
byla zkušenost znalostních a inovačních 
společenství pochopitelná a opakovatelná,
a musí ji začlenit do kultury, která může
v Evropě i mimo ni působit jako vzor. 
Prostřednictvím určování, analýzy a sdílení 
osvědčených postupů i nových modelů 
řízení a financování ze znalostních
a inovačních společenství se institut EIT 
snaží zajistit, aby znalosti generované
v rámci EIT a jeho znalostních
a inovačních společenství byly šířeny
a zhodnocovány ve prospěch občanů, 
soukromých subjektů a institucí včetně 
těch, které se znalostních a inovačních 
společenství přímo neúčastní.

Pozměňovací návrh 28

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT může hrát rozhodující úlohu při 
syntetizování nejrůznějších přístupů, které 
znalostní a inovační společenství uplatňují,
a při zajišťování jejich přenositelnosti
v oblastech, kde je inovační kapacita slabá
a kde by jinak nebylo možné získat 
prospěch ze zkušeností získaných 

EIT může hrát rozhodující úlohu při 
syntetizování nejrůznějších přístupů, které 
znalostní a inovační společenství uplatňují,
a při zajišťování jejich přenositelnosti
v tematických oblastech, kde je inovační 
kapacita slabá a kde by jinak nebylo možné 
získat prospěch ze zkušeností získaných 
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institutem EIT. Tento přesah zajistí, aby 
přínosy zkušeností EIT podporovaly rozvoj 
inovační kapacity v uvedených oblastech. 
Tato činnost může přinést vysoké výnosy, 
bude-li vycházet z práce znalostních
a inovačních společenství. 

institutem EIT. Tento přesah zajistí, aby 
přínosy zkušeností EIT podporovaly rozvoj 
inovační kapacity v uvedených oblastech. 
Tato činnost může přinést vysoké výnosy, 
bude-li vycházet z práce znalostních
a inovačních společenství. V tomto ohledu 
je velice důležité uplatňovat inovace i 
v akademických oblastech, které mohou 
přicházet s nápady a koncepcemi nebo 
novými hmotnými důkazy vztahujícími se 
ke kulturní minulosti a přítomnosti 
Evropy.

Pozměňovací návrh 29

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nadaní lidé jsou ústředním prvkem 
úspěšných inovací. Jednou z prvořadých 
úloh EIT je poskytovat nadaným lidem 
příležitost plně využít svůj potenciál
a vytvářet prostředí, v němž se těmto lidem 
bude dařit. Prostřednictvím znalostních
a inovačních společenství EIT taková 
prostředí buduje, musí je však doplňovat 
strategiemi pro přilákání a zapojení 
špičkových talentů z prostředí mimo 
znalostní a inovační společenství. 

Nadaní lidé, pokud je jim zajištěno 
odpovídající vzdělání a nabídnuta práce
v inspirativním prostředí, jsou ústředním 
prvkem úspěšného výzkumu a jsou 
otevřeni inovacím. Jednou z prvořadých 
úloh EIT je poskytovat nadaným lidem 
příležitost plně využít svůj potenciál
a vytvářet prostředí, v němž se těmto lidem 
bude dařit. Prostřednictvím znalostních
a inovačních společenství EIT taková 
prostředí buduje, musí je však doplňovat 
strategiemi pro přilákání a zapojení 
špičkových talentů z prostředí mimo 
znalostní a inovační společenství. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho je jasným úkolem EIT lákat 
talenty ze zemí mimo EU. Tím, že vytvoří 
silnou značku a bude upevňovat strategické 
vztahy s klíčovými partnery z celého světa, 

Kromě toho je jasným úkolem EIT lákat 
talenty ze zemí mimo EU. Tím, že vytvoří 
silnou značku a bude upevňovat strategické 
vztahy s klíčovými partnery z celého světa, 
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může EIT přidat na přitažlivosti partnerům
v rámci znalostních a inovačních 
společenství. V těsné spolupráci 
se znalostními a inovačními společenstvími 
by měl EIT vyvinout silnou mezinárodní 
strategii, která bude určovat příslušné 
prostředníky a potenciální partnery a která
s nimi bude ve spojení. V této souvislosti 
by EIT a jeho znalostní a inovační 
společenství měly plně využít existující 
iniciativy EU v dané oblasti, například 
program Erasmus pro všechny a akce 
Marie Curie. Kromě toho může EIT 
podporovat sdílení znalostí, mentoring
a spolupráci v rámci sítí tak, že bude 
povzbuzovat zřizování sítě absolventů EIT.

může EIT přidat na přitažlivosti partnerům
v rámci znalostních a inovačních 
společenství. V těsné spolupráci 
se znalostními a inovačními společenstvími 
by měl EIT vyvinout silnou mezinárodní 
strategii, která bude určovat příslušné 
prostředníky a potenciální partnery a která
s nimi bude ve spojení. V této souvislosti 
by EIT a jeho znalostní a inovační 
společenství měly plně využít existující 
iniciativy EU v dané oblasti, například 
program Erasmus pro všechny a akce 
Marie Curie. Bude zaručeno, že se EIT
a všechny ostatní stávající vzdělávací
a výzkumné programy (Evropská rada pro 
výzkum, společná výzkumná centra, 
evropská inovační partnerství, znalostní 
aliance atd.) budou vzájemně doplňovat.
Kromě toho může EIT podporovat sdílení 
znalostí, mentoring a spolupráci v rámci 
sítí tak, že bude povzbuzovat zřizování sítě 
absolventů EIT. K této úloze může přispět 
také podporou těch oblastí výzkumu, které 
se týkají evropské kultury, která vždy 
přitahovala pozornost celého světa. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT a znalostní a inovační společenství by 
měly zajistit, že vědecké výsledky a jejich 
uplatnění, jichž bylo dosaženo
v rámci magisterských a doktorských 
studijních programů nebo pod jejich 
záštitou, budou následně zveřejněny
s cílem přispět k mezinárodnímu 
akademickému dialogu.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 9 – kulatá odrážka 1 (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 v těsné spolupráci se znalostními
a inovačními společenstvími zřídí program 
(„spolupracovníci EIT“), který umožní 
velmi nadaným lidem z celé EU a ze 
třetích zemí zapojit se po omezenou dobu 
do činnosti středisek společného umístění 
znalostních a inovačních společenství,
a tím dosáhne vzájemného prospěchu pro 
účastníka i pro dané znalostní a inovační 
společenství,

 v těsné spolupráci se znalostními
a inovačními společenstvími zřídí program 
(„spolupracovníci EIT“), který umožní 
různorodému vzorku studentů, 
výzkumných pracovníků, akademiků, 
učitelů a podnikatelů ze všech oblastí 
studia a podnikání z celé Unie, kteří
v současné době nejsou zapojeni do 
znalostních a inovačních společenství,
velmi nadaným lidem z celé Unie a ze 
třetích zemí zapojit se po omezenou dobu 
do činnosti středisek společného umístění 
znalostních a inovačních společenství,
a tím dosáhne vzájemného prospěchu pro 
účastníka i pro dané znalostní a inovační 
společenství a napomůže zvýšit povědomí
o činnostech znalostních a inovačních 
společenství a v obecné rovině zviditelnit 
EIT.

Pozměňovací návrh 33

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 9 – kulatá odrážka 1 a (nová) (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 vytvoří platformu na podporu špičkové 
kvality, spolupráce a společných projektů 
univerzit v rámci Unie.

Pozměňovací návrh 34

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 9 – kulatá odrážka 2 (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 zřídí/přizpůsobí internetový nástroj, který  zřídí/přizpůsobí internetový nástroj, který 
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bude sloužit jako platforma pro sdílení 
znalostí a spolupráci v rámci sítí okolo 
EIT,

bude sloužit jako platforma pro sdílení 
znalostí a spolupráci v rámci sítí okolo 
EIT. Tento nástroj se využije k povzbuzení 
studentů, výzkumných pracovníků, 
akademiků, učitelů a podnikatelů, kteří
v současné době nejsou zapojeni do 
znalostních a inovačních společenství, aby 
se dozvídali o činnosti stávajících 
znalostních a inovačních společenství
a aby se z ní poučili a také aby získali 
informace o plánech na budoucí vlny 
znalostních a inovačních společenství,

Pozměňovací návrh 35

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 9 – kulatá odrážka 2 a (nová) (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 vytvoří nástroje ke snadnějšímu 
určování práv duševního vlastnictví
v určitém oboru nebo v rámci výzkumu, 
jakož i k jejich nabývání, přidělování či 
přenosu na základě potřeb zúčastněných 
subjektů.

Pozměňovací návrh 36

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.2 – odst. 9 – kulatá odrážka 4 (v rámečku)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 bude poznatky a úspěchy ze znalostních
a inovačních společenství systematicky 
zpřístupňovat širší inovační komunitě v EU
i ve třetích zemích. Tato činnost může 
zahrnovat vývoj archivu otevřených 
výukových materiálů ze vzdělávací
a školicí činnosti EIT a znalostních
a inovačních společenství.

 bude poznatky a úspěchy ze znalostních
a inovačních společenství systematicky 
zpřístupňovat širší inovační komunitě v EU
i ve třetích zemích. Tato činnost zahrnuje 
vývoj archivu otevřených výukových 
materiálů ze vzdělávací a školicí činnosti 
EIT a znalostních a inovačních 
společenství, který bude zpřístupněn 
univerzitám a institucím vysokoškolského 
vzdělávání v celé Unii.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.3 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zesílila své snahy podpořit EIT při 
zřizování řádného a na kvalitní výsledky 
zaměřeného systému monitorování. Tento 
systém monitorování zajistí plnou 
odpovědnost EIT a znalostních
a inovačních společenství, kvalitu výstupů, 
přínos pro priority programu Horizont 
2020, a současně umožní dostatečnou 
pružnost podnikatelské dynamiky 
znalostních a inovačních společenství. 
Systém dovolí EIT rozvíjet řádnou 
kapacitu pro shromažďování a analýzu 
vstupů ze znalostních a inovačních 
společenství, měřit výkonnost EIT na 
základě jeho vlastních cílů a porovnávat 
EIT a znalostní a inovační společenství
s osvědčenými postupy na evropské
i celosvětové úrovni. Systém bude navržen 
pružně a v případě potřeby bude upravován 
tak, aby zohlednil vyvíjející se a rostoucí 
portfolio činností EIT a znalostních
a inovačních společenství. Na základě 
doporučení nezávislého externího 
hodnocení a obecných ustanovení pro 
monitorování v rámci programu Horizont 
2020 Komise ve spolupráci s EIT
a znalostními a inovačními společenstvími 
navrhla zřídit na výsledky zaměřený 
systém monitorování výkonnosti pro EIT, 
který se soustředí na čtyři úrovně činnosti: 

Komise zesílila své snahy podpořit EIT při 
zřizování řádného a na kvalitní výsledky 
zaměřeného systému monitorování. Tento 
systém monitorování zajistí plnou 
odpovědnost EIT a znalostních
a inovačních společenství, kvalitu výstupů, 
přínos pro priority programu Horizont 
2020, a současně umožní dostatečnou 
pružnost výzkumné a podnikatelské 
dynamiky znalostních a inovačních 
společenství. Systém dovolí EIT rozvíjet 
řádnou kapacitu pro shromažďování
a analýzu vstupů ze znalostních
a inovačních společenství, měřit výkonnost 
EIT na základě jeho vlastních cílů
a porovnávat EIT a znalostní a inovační 
společenství s osvědčenými postupy na 
evropské i celosvětové úrovni. Systém 
bude navržen pružně a v případě potřeby 
bude upravován tak, aby zohlednil 
vyvíjející se a rostoucí portfolio činností 
EIT a znalostních a inovačních 
společenství. Na základě doporučení 
nezávislého externího hodnocení
a obecných ustanovení pro monitorování
v rámci programu Horizont 2020 Komise 
ve spolupráci s EIT a znalostními
a inovačními společenstvími navrhla zřídit 
na výsledky zaměřený systém 
monitorování výkonnosti pro EIT, který se 
soustředí na čtyři úrovně činnosti: 

Pozměňovací návrh 38

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.3 – odst. 5 – kulatá odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úroveň EIT: posuzování výkonnosti EIT  Úroveň EIT: posuzování výkonnosti EIT 
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jako účinného a efektivního subjektu EU; 
tato výkonnost bude měřena z hlediska 
podpory poskytované znalostním
a inovačním společenstvím, intenzity
a pokrytí činnosti institutu v oblasti 
poskytování informací, šíření znalostí
a mezinárodní činnosti a jeho schopnosti 
zajišťovat zjednodušené postupy.

jako účinného a efektivního subjektu EU; 
tato výkonnost bude měřena z hlediska 
podpory poskytované znalostním
a inovačním společenstvím, intenzity
a pokrytí činnosti institutu v oblasti 
poskytování informací, šíření znalostí
a mezinárodní činnosti a jeho schopnosti 
zajišťovat zjednodušené postupy a také
z hlediska podpory vytváření center 
excelence jakožto prostředků pro šíření 
výzkumu a inovací po celé Unii.

Pozměňovací návrh 39

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.3 – odst. 5 – kulatá odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úroveň napříč znalostními a inovačními 
společenstvími: monitorování přínosu 
všech znalostních a inovačních 
společenství k plnění strategických cílů 
EIT určených ve zvláštním nástroji, 
například přehledu výsledků EIT. 

 Úroveň napříč znalostními a inovačními 
společenstvími: monitorování přínosu 
všech znalostních a inovačních 
společenství k plnění strategických cílů 
EIT určených ve zvláštním nástroji, 
například přehledu výsledků EIT, a 
k podpoře mezioborového výzkumu, 
jakožto prostředku pro posílení
a poskytování pomoci při vytváření 
nových oblastí výzkumu a inovací.

Pozměňovací návrh 40

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 2.3 – odst. 5 – kulatá odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Úroveň jednotlivých znalostních
a inovačních společenství: monitorování 
výkonnosti jednotlivých znalostních
a inovačních společenství na základě 
individuálních cílů a klíčových ukazatelů 
výkonnosti stanovených v podnikatelských 
plánech jednotlivých znalostních
a inovačních společenství. Znalostní

 Úroveň jednotlivých znalostních
a inovačních společenství: monitorování 
výkonnosti jednotlivých znalostních
a inovačních společenství na základě 
individuálních cílů a klíčových ukazatelů 
výkonnosti stanovených v podnikatelských 
plánech jednotlivých znalostních
a inovačních společenství. Znalostní
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a inovační společenství mají různé 
podnikatelské modely a trhy, a tudíž
i různé odvětvové klíčové ukazatele 
výkonnosti, které jsou zásadní pro úspěšné 
řízení jednotlivého znalostního
a inovačního společenství.

a inovační společenství mají různé 
podnikatelské modely a trhy, a tudíž
i různé odvětvové klíčové ukazatele 
výkonnosti, které jsou zásadní pro úspěšné 
řízení jednotlivého znalostního
a inovačního společenství. Navíc bude 
podpořeno vytvoření středisek společného 
umístění, jakožto prostředku pro 
rozšiřování jejich činností a pro podporu 
myšlenky spolupráce na místní, regionální 
nebo národní úrovni, jelikož se tak 
přispěje k oblasti působnosti EIT.

Pozměňovací návrh 41

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Určujícími faktory v tomto smyslu jsou 
velikost, složení a postupy správní rady. 
Zásada nezávislých členů kombinovaná
s omezeným počtem volených členů 
zastupujících znalostní a inovační 
společenství prokázala svou hodnotu
a umožňuje shromažďovat odborné 
znalosti z celého znalostního trojúhelníku. 
Prvotní model s osmnácti volenými členy
a nedávné doplnění dalších čtyř zástupců 
znalostních a inovačních společenství však 
ukázaly svá omezení. Zmenšená správní 
rada povede k účinnějšímu rozhodování
a ke snížení správních režijních nákladů. A 
v neposlední řadě lze další účinnosti 
dosáhnout změnou zaměření správní rady 
EIT na její klíčovou úlohu spočívající
v zajišťování strategického vedení. Kromě 
toho bude soulad s ostatními iniciativami 
EU dále posilován prostřednictvím 
posílených konzultací s Evropskou komisí
o tříletém pracovním programu EIT. 
Informace o EIT a o znalostních
a informačních společenstvích uvedené
v tříletém pracovním programu EIT 
umožní posoudit a zajistit návaznost na 
další části Horizontu 2020 a na další 

Určujícími faktory v tomto smyslu jsou 
velikost, složení a postupy správní rady. 
Zásada nezávislých členů kombinovaná
s omezeným počtem volených členů 
zastupujících znalostní a inovační 
společenství prokázala svou hodnotu
a umožňuje shromažďovat odborné 
znalosti z celého znalostního trojúhelníku. 
Prvotní model s osmnácti volenými členy
a nedávné doplnění dalších čtyř zástupců 
znalostních a inovačních společenství však 
ukázaly svá omezení. Zmenšená správní 
rada povede k účinnějšímu rozhodování
a ke snížení správních režijních nákladů. A 
v neposlední řadě lze další účinnosti 
dosáhnout změnou zaměření správní rady 
EIT na její klíčovou úlohu spočívající
v zajišťování strategického vedení.
Z tohoto důvodu by mohl být více než 
užitečný Výbor akademických odborníků, 
který by správní radě poskytoval 
hodnotnou výpomoc a konzultace ohledně 
záležitostí, jež se týkají zejména 
akademické strategie a vyučovacích 
postupů znalostních a inovačních 
společenství, a jehož úlohou bude 
poskytnout dohled nad obsahem 
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politiky a nástroje Unie. Všechny tyto 
změny byly začleněny do upraveného 
nařízení o EIT, které je přílohou 
strategického programu inovací. 

programů, jejich kritérii kvality a jejich 
sociálními a kulturními aspekty. Kromě 
toho bude soulad s ostatními iniciativami 
EU dále posilován prostřednictvím 
posílených konzultací s Evropskou komisí
o tříletém pracovním programu EIT. 
Informace o EIT a o znalostních
a informačních společenstvích uvedené
v tříletém pracovním programu EIT 
umožní posoudit a zajistit návaznost na 
další části Horizontu 2020 a na další 
politiky a nástroje Unie. Všechny tyto 
změny byly začleněny do upraveného 
nařízení o EIT, které je přílohou 
strategického programu inovací. 

Pozměňovací návrh 42

Návrh rozhodnutí
Příloha – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při odklonu od úlohy pouhého správce 
bude ústředí EIT optimalizovat své 
operativní funkce, aby znalostní a inovační 
společenství dovedlo k maximální 
výkonnosti a zajistilo širokou dostupnost 
dobrých výsledků. Existují zisky v oblasti 
účinnosti, kterých lze dosáhnout 
poskytováním řady centralizovaných 
služeb a funkcí a nikoli jen na úrovni 
jednotlivých znalostních a inovačních 
společenství. Ačkoli všechna znalostní
a inovační společenství pracují na 
konkrétních tématech, řada prvků má 
průřezovou povahu, a právě v těchto 
případech může EIT zajistit hmatatelnou 
přidanou hodnotu. Tyto funkce 
poskytovatele znalostí mohou souviset
s tím, že se ústředí EIT stane 
zprostředkovatelem informací a na zdroje 
bohatým prostředníkem, např. při podpoře 
výměny a vzájemného učení napříč 
znalostními a inovačními společenstvími, 
při usnadňování vztahů s orgány EU
a ostatními klíčovými organizacemi, jako 

Při odklonu od úlohy pouhého správce 
bude ústředí EIT optimalizovat své 
operativní funkce, aby znalostní a inovační 
společenství dovedlo k maximální 
výkonnosti a zajistilo širokou dostupnost 
dobrých výsledků. Existují zisky v oblasti 
účinnosti, kterých lze dosáhnout 
poskytováním řady centralizovaných 
služeb a funkcí a nikoli jen na úrovni 
jednotlivých znalostních a inovačních 
společenství. Ačkoli všechna znalostní
a inovační společenství pracují na 
konkrétních tématech, řada prvků má 
průřezovou povahu, a právě v těchto 
případech může EIT zajistit hmatatelnou 
přidanou hodnotu. Tyto funkce 
poskytovatele znalostí mohou souviset
s tím, že se ústředí EIT stane 
zprostředkovatelem informací a na zdroje 
bohatým prostředníkem, např. při podpoře 
výměny, transparentnosti
a zpřístupňování informací (zvláště
v oblasti práv duševního vlastnictví) a při 
rozvoji vzájemného učení napříč 
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je Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD), nebo pokud jde
o konkrétní průřezové otázky, například 
poradenství v oblasti duševního vlastnictví, 
předávání znalostí a technologií, 
srovnávání s mezinárodními osvědčenými 
postupy nebo provádění prognostických
a do budoucnosti zaměřených studií
s cílem určit budoucí směry činnosti EIT
a znalostních a inovačních společenství. 
EIT a znalostní a inovační společenství by 
měly společně rozhodovat o tom, kde bude 
možné tyto úkoly nejefektivněji řešit.
V tomto ohledu bude pro EIT a znalostní
a inovační společenství mimořádně 
důležité zřídit životaschopné mechanismy 
pro systematickou spolupráci v oblasti 
průřezových témat.

znalostními a inovačními společenstvími, 
při usnadňování vztahů s orgány EU
a ostatními klíčovými organizacemi, jako 
je Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD). Bude se tak moci 
věnovat konkrétním průřezovým otázkám, 
například poradenství v oblasti otevřeného
a společného výzkumu, právních předpisů 
týkajících se duševního vlastnictví
a hospodářské soutěže, předávání znalostí
a technologií, srovnávání s mezinárodními 
osvědčenými postupy nebo provádění 
prognostických a do budoucnosti 
zaměřených studií s cílem určit budoucí 
směry činnosti EIT a znalostních
a inovačních společenství. EIT a znalostní
a inovační společenství by měly společně 
rozhodovat o tom, kde bude možné tyto 
úkoly nejefektivněji řešit. V tomto ohledu 
bude pro EIT a znalostní a inovační 
společenství mimořádně důležité zřídit 
životaschopné mechanismy pro 
systematickou spolupráci v oblasti 
průřezových témat.

Pozměňovací návrh 43

Návrh rozhodnutí
Příloha – přehled 2 – část 4 – odst. 1 – kulatá odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zaměří se na mezinárodní rozvojovou 
spolupráci za účelem zvýšení produkce 
potravin a pozvednutí úrovně a kvality 
potravinářského odvětví a oblasti výživy.

Pozměňovací návrh 44

Návrh rozhodnutí
Příloha – přehled 4 – část 3 –odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podobnou měrou by také spolupracovalo
s projekty tržních replikací ekologických 

Podobnou měrou by také spolupracovalo
s projekty tržních replikací ekologických 
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inovací v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, v nichž je 
jednou z prioritních oblastí recyklace 
materiálů. Tyto zkušenosti budou nadále 
využívány i v programu Horizont 2020,
a sice v kontextu společenských výzev 
týkajících se opatření v oblasti klimatu, 
účinnosti zdrojů a udržitelné dodávky 
surovin.

inovací v rámci programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, v nichž je 
jednou z prioritních oblastí recyklace 
materiálů. Tyto zkušenosti budou nadále 
využívány i v programu Horizont 2020,
a sice v kontextu společenských výzev 
týkajících se opatření v oblasti klimatu, 
účinnosti zdrojů a udržitelné dodávky 
surovin, přičemž bude podpořeno 
využívání materiálů, které do budoucna 
zaručí zachování dobrého stavu 
kulturního dědictví. 
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