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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh strategického inovačného programu Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (EIT), ktorý vypracovala Komisia, je politickým dokumentom, v ktorom sú načrtnuté 
priority pre EIT na obdobie 2014 – 2020.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh a podporuje záväzok 
k výraznému zapojeniu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do ďalšieho rozvoja EIT.

Spravodajkyňa poukazuje na tieto skutočnosti:

 Jednoročný časový rámec na vykonávanie magisterského programu v troch aktívnych 
znalostných a inovačných spoločenstvách (ZIS) predstavuje príliš krátke obdobie na 
uskutočnenie riadneho hodnotenia, čím zostane len obmedzený skutočný priestor na 
objektívne posúdenie.

 Zdá sa, že v rámci troch základných aspektov strategického inovačného programu, 
ktorými sú znalosti, výskum a inovácie, sa akosi opomenulo vysokoškolské vzdelávanie. 
To je však pravdepodobne základom toho, čo sa často označuje ako „znalostný 
trojuholník“. Z tohto dôvodu sú ZIS nabádané, aby zabezpečili riadne financovanie 
svojich magisterských a doktorandských programov.

 V rámci ZIS sa na spoločenské a humanitné vedy nekladie taký dôraz, aký im prináleží 
vzhľadom na ich skutočnú pridanú hodnotu. Preto je nevyhnutné, aby sa náležite 
vyzdvihovala ich súčasná a budúca úloha pri výskume a vzdelávaní a uznal sa ich prínos k 
vytvoreniu nových a inovatívnych oblastí výskumu na základe interdisciplinárnych 
koncepcií.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko chce zabezpečiť tieto skutočnosti:

1. Univerzity sú vo väčšej miere informované o existencii a úlohe EIT, takže viac z nich sa 
bude usilovať zapojiť sa do ZIS.

2. Postgraduálne programy ZIS pritiahnu viac vynikajúcich študentov. Dôjde k zviditeľneniu 
EIT pre študentov. EIT by mal fungovať ako hlavný zdroj talentovaných mladých ľudí, 
ktorí pomôžu zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast pre 
budúcnosť Európy. Vzhľadom na túto skutočnosť by sa mali organizovať informačné 
kampane, pri ktorých sa využijú všetky prostriedky a úrovne komunikácie, s cieľom 
zabezpečiť, aby univerzity a študenti mali dostatočné informácie o EIT a ZIS.

3. Vytvoria sa záruky, aby sa zamedzilo dvojitému financovaniu (75 % finančných 
prostriedkov pochádza zo súkromného, z verejného a regionálneho financovania vrátane 
ďalších európskych programov a politiky súdržnosti). Treba zamedziť akémukoľvek 
zníženiu financovania ostatných programov v oblasti vzdelávania.

4. Zaistí sa komplementárnosť EIT s existujúcimi programami v oblasti vzdelávania 
a výskumu.
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5. Zaručí sa akademická platnosť titulov a diplomov udelených s označením EIT. Označenie 
EIT by malo byť označením vyššej kvality, a teda kritériá vysokej kvality by sa mali 
uplatňovať na všetky tituly udelené s označením EIT (t. j. podľa bolonského procesu 
podnikanie, ktoré umožní úzku odvetvovú mobilitu medzi akademickou obcou 
a priemyselnými odvetviami) s cieľom chrániť celosvetovú reputáciu európskych 
univerzít a EIT.

6. Podporí sa šírenie najlepších postupov prostredníctvom EIT do krajín, ktoré zatiaľ nie sú 
zapojené do existujúcich ZIS.

7. Členské štáty, ktoré zatiaľ nie sú súčasťou ZIS, majú rovnakú šancu zapojiť sa, pričom 
vždy uplatnia kritérium excelentnosti, ako aj zásadu subsidiarity.

8. Správna rada EIT bude mať podporu výboru akademických odborníkov, ktorého úlohou 
bude poskytovať dohľad nad obsahom programov, kritériami ich kvality a ich sociálnymi 
a kultúrnymi aspektmi.

9. Mali by sa prehodnotiť dva nové tematické cykly navrhované Komisiou na roky 2014 a 
2018, ktoré, žiaľ, názorne ukazujú budúcu jednostrannú koncepciu výskumu a inovácií.

10. Sociálne hľadisko bude prvoradým kritériom v ZIS a bude viditeľnejšie v rámci každej 
spoločenskej výzvy.

11. EIT určí spoločné akreditačné postupy v prípade diplomov a titulov na európskej úrovni.

Závery spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

1. Študenti univerzít, ktorí preukázali excelentnosť, budú mať príležitosť vykonať svoj 
postgraduálny a doktorandský výskum na viac ako jednej univerzite ZIS. Budú teda ťažiť 
zo spolupráce medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi.

2. Univerzity, ktoré sú zapojené do ZIS, sú nabádané, aby vypracovali študijné programy, 
ktoré popri znalostiach, výskume a podnikaní poskytnú odbornú prípravu vysokej kvality 
ako prostriedok na dosiahnutie inovácie.

3. Univerzity naďalej podporujú akademickú slobodu, pokiaľ ide o znalosti a výskum, 
a v rámci úsilia o dosiahnutie súčinnosti s obchodnými záujmami zabezpečia ochranu 
svojho študijného programu.

4. Osobitná pozornosť by sa mala venovať aj úlohe humanitných vied vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, keďže vo výraznej miere prispievajú k hospodárskemu životu a podpore 
európskej kultúry a dedičstva. V tomto ohľade nemožno pri výbere tematických oblastí 
pre budúce ZIS opomínať humanitné vedy.

EIT ponúka posun v modeli znalostného trojuholníka medzi univerzitami a priemyslom a na 
strane vedenia, pedagógov a „celoživotných študentov“ a ako taký môže byť dôležitým 
prvkom smerom k rozvoju vysoko kvalifikovanej európskej pracovnej sily v budúcnosti.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh1

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 1.1. – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dôvody zamerania stredobodu záujmu na 
výskum, vzdelávanie a inovácie sú 
jednoznačné. V kontexte čoraz väčšej 
celosvetovej konkurencie a v súvislosti 
s riešením domácich demografických 
výzev bude budúci hospodársky rast 
a tvorba pracovných miest v Európe 
pochádzať z prelomových inovácií 
produktov, služieb a obchodných modelov, 
ako aj z jej schopnosti podporovať, 
prilákať a udržať si talenty. V Európe 
možno nájsť viacero jednotlivých prípadov 
úspešnosti, no členské štáty EÚ 
v porovnaní so svetovými inovačnými 
lídrami v priemere podávajú slabý výkon. 
EÚ okrem toho čelí čoraz väčšej 
konkurencii, pokiaľ ide o talenty 
prichádzajúce z nových centier 
excelentnosti v rýchlo sa rozvíjajúcich 
hospodárstvach.

Dôvody zamerania stredobodu záujmu na 
výskum, vzdelávanie a inovácie sú 
jednoznačné. V kontexte znalostnej 
ekonomiky a čoraz väčšej celosvetovej 
konkurencie a v súvislosti s riešením 
domácich demografických výzev bude 
budúci hospodársky rast a tvorba 
pracovných miest v Európe pochádzať 
z prelomových inovácií produktov, služieb 
a obchodných modelov, ako aj z jej 
schopnosti podporovať, prilákať a udržať si 
talenty, pričom sa európskym občanom 
umožní nielen využívať tieto inovácie, ale 
aj prispievať k ich vzniku, najmä 
prostredníctvom nových technológií. 
V Európe možno nájsť viacero 
jednotlivých prípadov úspešnosti, no 
členské štáty EÚ v porovnaní so svetovými 
inovačnými lídrami v priemere podávajú 
slabý výkon. EÚ okrem toho čelí čoraz 
väčšej konkurencii, pokiaľ ide o talenty 
prichádzajúce z nových centier 
excelentnosti v rýchlo sa rozvíjajúcich 
hospodárstvach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh2

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 1.1. – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Preto je potrebná skutočná zmena našich Preto je potrebná skutočná zmena našich 
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inovačných systémov a paradigiem. 
Napriek tomu, že v EÚ jestvuje 
excelentnosť vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, výskume a inovácii, stále je 
príliš často roztrieštená. Európa musí 
prekonať tento nedostatok strategickej 
spolupráce presahujúcej hranice krajín, 
sektorov a disciplín. Európa si takisto musí 
osvojiť skutočnú kultúru podnikania, ktorá 
je nevyhnutná na zachytenie hodnoty 
výskumu a inovácie, na vytvorenie nových 
projektov a na skutočné zavedenie inovácií 
na trh v sektoroch s vysokým potenciálom 
rastu. Európa musí posilniť úlohu inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania ako hnacích 
síl inovácie, keďže talentované osoby 
potrebujú nadobudnúť správne zručnosti, 
poznatky a postoje, aby boli schopné 
presadzovať inovácie.

inovačných systémov a paradigiem, čo si 
vyžaduje prijatie nových zásad a postupov 
založených predovšetkým na otvorenom 
a inkluzívnom výskume a na zavedení 
nástrojov riadenia práv duševného 
vlastníctva, ktoré budú podporovať 
transparentnosť a výmenu, ako aj rozvoj 
nových nástrojov financovania, ktoré 
zabezpečia, že výskumné úsilie sa bude 
prednostne a účinným spôsobom 
zameriavať na hlavné otázky verejného 
záujmu. Napriek tomu, že v EÚ jestvuje 
excelentnosť vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, výskume a inovácii, stále je 
príliš často roztrieštená. Európa musí 
prekonať tento nedostatok strategickej 
spolupráce presahujúcej hranice krajín, 
sektorov a disciplín. Európa si takisto musí 
osvojiť skutočnú kultúru podnikania, ktorá 
je nevyhnutná na zachytenie hodnoty 
výskumu a inovácie, na vytvorenie nových 
projektov a na skutočné zavedenie inovácií 
na trh v sektoroch s vysokým potenciálom 
rastu. Európa musí posilniť úlohu inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania ako hnacích 
síl inovácie, keďže talentované osoby 
potrebujú nadobudnúť správne zručnosti, 
poznatky a postoje, aby boli schopné 
presadzovať inovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh3

Návrh rozhodnutia
Annex – point 1.1. – paragraph 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prostredníctvom znalostných a inovačných 
spoločenstiev EIT pomáha vytvárať 
prostredia, ktoré sú priaznivejšie naklonené 
rozmachu inovácií a tvorbe prelomových 
poznatkov spôsobom, v rámci ktorého 
spolupracujú svet vysokoškolského 
vzdelávania, svet výskumu a podnikania. 
Tento prístup umožňuje riešiť čoraz 
zložitejšie spoločenské výzvy stanovené 

Prostredníctvom znalostných a inovačných 
spoločenstiev EIT pomáha vytvárať 
prostredia, ktoré sú priaznivejšie naklonené 
rozmachu inovácií a tvorbe prelomových 
poznatkov spôsobom, v rámci ktorého 
spolupracujú svet vysokoškolského 
vzdelávania, svet výskumu a podnikania.
EIT okrem toho prispieva k zamestnanosti 
mladých ľudí. Tento prístup umožňuje 
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v programe Horizont 2020 holistickým 
spôsobom tak, že združuje excelentných 
ľudí z rôznych sektorov, prostredí a 
odborov, ktorí by sa inak zrejme nestretli, 
s cieľom spoločne nachádzať riešenia danej 
výzvy.

riešiť čoraz zložitejšie spoločenské výzvy 
stanovené v programe Horizont 2020 
holistickým spôsobom tak, že združuje 
excelentných ľudí z rôznych sektorov, 
prostredí a odborov, ktorí by sa inak 
zrejme nestretli, s cieľom spoločne 
nachádzať riešenia danej výzvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 1.2. – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 Zvyšovanie vplyvu investícií na 
vzdelávanie, výskum a inováciu 
a testovanie nových spôsobov riadenia 
inovácie: EIT pôsobí ako katalyzátor 
a vytvára prínos pre jestvujúcu výskumnú 
základňu tak, že urýchľuje preberanie 
a využívanie technológií a výsledkov 
výskumu. Inovačné činnosti zase 
prispievajú k zosúladeniu a mobilizácii 
investícií do výskumu a k nastaveniu 
činností v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy tak, aby viac reagovali na 
obchodné potreby. Preto je súčasťou 
vybavenia EIT vysoký stupeň pružnosti, 
aby bolo možné testovať nové inovačné 
modely, umožňovať skutočné rozlišovanie 
správy ZIS a modelov financovania ZIS 
a rýchlo sa prispôsobovať s cieľom lepšie 
reagovať na nové príležitosti.

 Zvyšovanie vplyvu investícií na 
vzdelávanie, výskum a inováciu 
a testovanie nových spôsobov riadenia 
inovácie: EIT pôsobí ako katalyzátor 
a vytvára prínos pre jestvujúcu výskumnú 
základňu tak, že urýchľuje preberanie 
a využívanie technológií a výsledkov 
výskumu. Inovačné činnosti zase 
prispievajú k zosúladeniu a mobilizácii 
investícií do výskumu a k nastaveniu 
činností v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy tak, aby viac reagovali na 
obchodné potreby. Preto je súčasťou 
vybavenia EIT vysoký stupeň pružnosti, 
aby bolo možné testovať nové inovačné 
modely, umožňovať skutočné rozlišovanie 
správy ZIS a modelov financovania ZIS 
a rýchlo sa prispôsobovať s cieľom lepšie 
reagovať na nové príležitosti. EIT má tiež 
potenciál na rozvíjanie nových modelov 
financovania, ako sú ceny za inovácie, 
ktoré mu umožňujú maximalizovať 
návratnosť financií investovaných do 
výskumu pre spoločenstvo a zabezpečujú, 
aby inovácie neriešili iba najnaliehavejšie 
potreby spoločnosti, ale aby mohli tiež 
rýchlo priniesť výhody európskym 
občanom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 1.3. – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT výrazne prispeje k dosahovaniu cieľov 
vytýčených v programe Horizont 2020, 
najmä prostredníctvom riešenia 
spoločenských výzev spôsobom, ktorý 
bude dopĺňať iné iniciatívy v týchto 
oblastiach.  V rámci programu Horizont 
2020 sa EIT bude zaraďovať do cieľa 
„riešenie spoločenských výzev“, a keďže 
sa bude riadiť prístupom plynulej 
interakcie rôznych cieľov, takisto bude 
prispievať k cieľu „vedúce postavenie 
priemyslu a konkurencieschopné rámce“, 
a to tak, že bude podnecovať výskum 
orientovaný na výsledky a podporovať 
vytváranie inovatívnych MSP s vysokým 
rastom. Napokon bude prispievať 
k vytváraniu „excelentnej vedeckej 
základne“ tak, že bude podporovať 
cezhraničnú mobilitu medzi disciplínami, 
sektormi a krajinami, a začleňovaním 
podnikateľstva a kultúry podstupovania 
rizika do inovatívnych študijných 
postgraduálnych programov. EIT tak 
výrazne prispeje k podpore rámcových 
podmienok, ktoré sú potrebné na realizáciu 
inovačného potenciálu výskumu EÚ a na 
podporu dokončenia Európskeho 
výskumného priestoru (ERA). 

EIT výrazne prispeje k dosahovaniu cieľov 
vytýčených v programe Horizont 2020, 
najmä prostredníctvom riešenia 
spoločenských výzev spôsobom, ktorý 
bude dopĺňať iné iniciatívy v týchto 
oblastiach. V rámci programu Horizont 
2020 sa EIT bude zaraďovať do cieľa 
„riešenie spoločenských výzev“ a keďže sa 
bude riadiť prístupom plynulej interakcie 
rôznych cieľov, takisto bude prispievať 
k cieľu „vedúce postavenie priemyslu 
a konkurencieschopné rámce“, a to tak, že 
bude podnecovať výskum orientovaný na 
výsledky a podporovať vytváranie 
inovatívnych MSP s vysokým rastom. 
Napokon bude prispievať k vytváraniu 
„excelentnej vedeckej základne“ tak, že 
bude podporovať cezhraničnú mobilitu 
medzi disciplínami, sektormi a krajinami, 
a začleňovaním podnikateľstva a kultúry 
podstupovania rizika do inovatívnych 
študijných postgraduálnych programov. 
EIT musí podporovať cezhraničnú 
a medzisektorovú spoluprácu, ako aj 
mobilitu na úrovni vedeckého výskumu 
a inovácií medzi univerzitami, 
výskumnými inštitútmi a podnikmi. EIT 
vytvorí platformu spoločnej výmeny 
inovácií a poznatkov, čo prispeje 
k podpore regiónov, ktoré sa priamo 
nezúčastňujú v ZIS, a v dlhodobejšej 
perspektíve k uskutočneniu priorít 
rámcového programu Horizont 2020. Je 
potrebné stanoviť osobitnú prioritu, ktorá 
by definovala konkrétny rámec 
fungovania EIT na úrovni spolupráce 
s tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami v oblasti vedeckého 
výskumu a inovácií, čím sa prispeje 
k šíreniu osvedčených postupov 
Spoločenstva. EIT tak výrazne prispeje 
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k podpore rámcových podmienok, ktoré sú 
potrebné na realizáciu inovačného 
potenciálu výskumu EÚ a na podporu 
dokončenia Európskeho výskumného 
priestoru (ERA).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 1.3. – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT prináša do politiky EÚ v oblasti 
výskumu a inovácie plnohodnotný rozmer 
vzdelávania. Prostredníctvom inovatívneho 
a podnikateľského vzdelávania 
významným spôsobom premosťuje 
výskumný a inovačný rámec s politikami 
a programami v oblasti vzdelávania 
a poskytuje dlhodobý záväzok potrebný na 
zabezpečenie udržateľných zmien v 
oblasti vysokoškolského vzdelávania. 
Predovšetkým prostredníctvom nových 
transdisciplinárnych a 
medzidisciplinárnych študijných 
programov s označením EIT vedie EIT 
spoločné snahy o vytvorenie vzdelávania 
zameraného na inovácie, ktoré má jasné 
vedľajšie účinky v rámci širšieho 
európskeho programu modernizácie 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 
čím sa zároveň podporuje európsky 
priestor vysokoškolského vzdelávania.

EIT okrem toho ako jediný nástroj v rámci 
programu Horizont 2020, ktorý kladie 
osobitný dôraz na aspekt vzdelávania aj 
prostredníctvom voľného prístupu 
k vedeckým publikáciám, prináša do 
politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácie 
plnohodnotný prvok vzdelávania. EIT by 
mal preto zabezpečiť, aby boli magisterské 
a doktorandské programy ZIS riadne 
financované. Prostredníctvom 
inovatívneho a podnikateľského 
vzdelávania významným spôsobom 
premosťuje výskumný a inovačný rámec s 
politikami a programami v oblasti 
vzdelávania a poskytuje dlhodobý záväzok 
potrebný na zabezpečenie nových 
spôsobov, ako prispôsobiť vysokoškolské 
vzdelávanie vyvíjajúcim sa požiadavkám 
príslušných spoločností. Je potrebné 
venovať osobitnú pozornosť 
primeranému financovaniu univerzít 
a iných vysokoškolských inštitúcií. 
Inštitúciám, ktoré usilujú o dosiahnutie 
najvyššej úrovne v Európe, to zaručí 
rovnaké príležitosti. Takisto treba naďalej 
podporovať výskumné a vzdelávacie 
centrá, ktoré už majú štatút excelentnosti. 
Predovšetkým prostredníctvom nových 
transdisciplinárnych a interdisciplinárnych 
študijných programov s označením EIT 
vedie EIT spoločné snahy o vytvorenie 
vzdelávania zameraného na inovácie, ktoré 
má jasné vedľajšie účinky v rámci širšieho 
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európskeho programu modernizácie 
systémov vysokoškolského vzdelávania, 
pričom súčasne presadzuje humanistickú 
tradíciu európskeho vysokoškolského 
vzdelávania, čím sa zároveň podporuje 
európsky priestor vysokoškolského 
vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh7

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 1.3. – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho sa vytvárajú príležitosti na 
vzájomné posilňujúce interakcie s politikou 
Únie v oblasti súdržnosti a to tak, že sa 
riešia prepojenia medzi miestnymi 
a celosvetovými hľadiskami inovácie. 
Strediská spoločného umiestnenia 
umožňujú cezhraničnú spoluprácu a majú 
vhodné postavenie na to, aby vedeli 
zhodnotiť rôzne schémy financovania v 
rámci svojich príslušných regiónov. 
Strediská spoločného umiestnenia 
zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní 
prepojenosti miestnej a celosvetovej 
úrovne ZIS ako celku vrátane 
prostredníctvom spolupráce s regionálnymi 
úradmi, najmä s tými, ktoré sú zapojené do 
vytvárania a zabezpečovania regionálnych 
inovačných stratégií inteligentnej 
špecializácie (RIS3). Okrem toho by bolo 
možné posilniť prepojenia medzi ZIS 
a miestnymi skupinovými organizáciami 
s cieľom zvýšiť zapojenie MSP do činností 
ZIS. Zatiaľ čo príležitosti na vytváranie 
synergií sa líšia v závislosti od tematického 
zamerania ZIS, množstvo iniciatív 
a programov na úrovni EÚ má veľký 
potenciál na ponúknutie výhod 
vyplývajúcich zo spolupráce a koordinácie. 
Keďže celková koncepcia znalostných 
a inovačných spoločenstiev EIT spočíva vo 
vytváraní prínosu v oblasti súčasnej 

Okrem toho sa vytvárajú príležitosti na 
vzájomné posilňujúce interakcie s politikou 
Únie v oblasti súdržnosti a to tak, že sa 
riešia prepojenia medzi miestnymi 
a celosvetovými hľadiskami inovácie. 
Strediská spoločného umiestnenia 
umožňujú medziregionálnu a cezhraničnú 
spoluprácu a majú vhodné postavenie na 
to, aby vedeli zhodnotiť rôzne schémy 
financovania v rámci svojich príslušných 
regiónov. Strediská spoločného 
umiestnenia zohrávajú dôležitú úlohu pri 
posilňovaní prepojenosti miestnej 
a celosvetovej úrovne ZIS ako celku 
vrátane prostredníctvom spolupráce 
s regionálnymi úradmi, najmä s tými, ktoré 
sú zapojené do vytvárania 
a zabezpečovania regionálnych inovačných 
stratégií inteligentnej špecializácie (RIS3). 
Okrem toho by bolo možné posilniť 
prepojenia medzi ZIS a miestnymi 
skupinovými organizáciami s cieľom 
zvýšiť zapojenie MSP do činností ZIS. 
Zatiaľ čo príležitosti na vytváranie synergií 
sa líšia v závislosti od tematického 
zamerania ZIS, množstvo iniciatív 
a programov na úrovni EÚ má veľký 
potenciál na ponúknutie výhod 
vyplývajúcich zo spolupráce a koordinácie. 
Keďže celková koncepcia znalostných 
a inovačných spoločenstiev EIT spočíva vo 
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európskej excelentnosti, súčasné aj budúce 
ZIS by sa mali spravidla usilovať o čo 
najväčšie využitie týchto synergií. ZIS 
budú prínosné pre iniciatívy, ktoré môžu 
jestvovať v súvisiacich oblastiach vrátane 
iniciatív spoločného plánovania, 
európskych partnerstiev v oblasti inovácií a 
verejno-súkromných partnerstiev. 

vytváraní prínosu v oblasti súčasnej 
európskej excelentnosti, súčasné aj budúce 
ZIS by sa mali spravidla usilovať o čo 
najväčšie využitie týchto synergií. ZIS 
budú prínosné pre iniciatívy, ktoré môžu 
jestvovať v súvisiacich oblastiach vrátane 
iniciatív spoločného plánovania, 
európskych partnerstiev v oblasti inovácií a 
verejno-súkromných partnerstiev. Vytvoria 
sa záruky s cieľom zamedziť dvojitému 
financovaniu (75 % finančných 
prostriedkov pochádza zo súkromného, z 
verejného a regionálneho financovania 
vrátane ďalších európskych programov a 
politiky súdržnosti). Treba zamedziť 
akémukoľvek zníženiu financovania 
ostatných programov v oblasti 
vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh8

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 1.3. – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločnými programovými iniciatívami, 
ktoré sú kľúčovým nástrojom na riešenie 
roztrieštenosti v oblasti výskumu, sa 
zabezpečí jadro celoeurópskej výskumnej 
základne ZIS. ZIS môžu zasa zrýchliť 
a posilniť využívanie excelentného 
verejného výskumu zhromaždeného 
v rámci iniciatív spoločného plánovania 
a riešiť tak roztrieštenosť v oblasti 
inovácie. Spoločné technologické 
iniciatívy (STI) a novo vytvorené verejné 
a súkromné partnerstvá poskytujú 
platformy na podporu veľkorozmerného 
výskumu, ktorého hybnou silou je 
priemysel, a posilňujú rozvoj hlavných 
technológií. ZIS môžu pomôcť katalyzovať 
tieto veľké výskumné investície s cieľom 
urýchliť prenos technológií 
a komercializáciu a vytvoriť nové projekty 
v rámci jestvujúcich podnikov 

Spoločnými programovými iniciatívami, 
ktoré sú kľúčovým nástrojom na riešenie 
roztrieštenosti v oblasti výskumu, sa 
zabezpečí jadro celoeurópskej výskumnej 
základne ZIS. ZIS môžu zasa zrýchliť 
a posilniť využívanie excelentného 
verejného výskumu zhromaždeného 
v rámci iniciatív spoločného plánovania 
a riešiť tak roztrieštenosť v oblasti 
inovácie. Spoločné technologické 
iniciatívy (STI) a novo vytvorené verejné 
a súkromné partnerstvá poskytujú 
platformy na podporu veľkorozmerného 
výskumu, ktorého hybnou silou je 
priemysel, a posilňujú rozvoj hlavných 
technológií. ZIS môžu pomôcť katalyzovať 
tieto veľké výskumné investície s cieľom 
urýchliť prenos technológií 
a komercializáciu a vytvoriť nové projekty 
v rámci jestvujúcich podnikov 
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prostredníctvom podnikateľských talentov. 
Prístupom založeným na znalostnom 
trojuholníku EIT doplní investície 
Európskej rady pre výskum (ERC) do 
hraničného výskumu svetovej triedy, 
keďže sa zameria na celý inovačný reťazec 
od nápadov až po ich uplatnenie a využitie 
a poskytne ďalšie príležitosti pre 
výskumníkov Marie Curie a študentov 
v rámci programu „Erasmus pre 
všetkých“ študentov, pokiaľ ide o inovácie 
a otvorenie sa svetu podnikania.  

prostredníctvom podnikateľských talentov. 
Prístupom založeným na znalostnom 
trojuholníku EIT doplní investície 
Európskej rady pre výskum (ERC) do 
hraničného výskumu svetovej triedy, 
keďže sa zameria na celý inovačný reťazec 
od nápadov až po ich uplatnenie a využitie 
a zabezpečí rozvoj európskeho 
výskumného priestoru vytváraním nových 
príležitostí pre výskumníkov v rámci akcií 
Marie Sklodowska-Curie. EIT využije 
intelektuálny kapitál Európy s cieľom 
získať nové zručnosti, pokiaľ ide 
o inovácie a otvorenie sa svetu podnikania, 
vďaka korelácii s programom Erasmus 
pre všetkých.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1. – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na základe týchto poučení sa EIT snaží 
o upevnenie a ďalšie rozvíjanie svojej 
úlohy „investora“, ktorý podporuje 
jestvujúce centrá excelentnosti v oblasti 
výskumu, podnikania a vysokoškolského 
vzdelávania v Európe a umožňuje im 
spájať sa a posilňovať dlhodobú 
systematickú spoluprácu prostredníctvom 
ZIS. 

Na základe týchto poučení sa EIT snaží 
o upevnenie a ďalšie rozvíjanie svojej 
úlohy „investora“, ktorý podporuje 
jestvujúce centrá excelentnosti v oblasti 
výskumu, podnikania a vysokoškolského 
vzdelávania v Európe a umožňuje im 
spájať sa a posilňovať dlhodobú 
systematickú spoluprácu prostredníctvom 
ZIS. Vzhľadom na to by sa mali 
organizovať informačné kampane a 
využívať všetky príslušné prostriedky 
a spôsoby komunikácie s cieľom 
zabezpečiť, aby univerzity, ako aj študenti 
mali dostatočný prístup k informáciám 
o fungovaní a oblasti pôsobnosti EIT 
a ZIS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.1. – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ZIS budujú na excelentnej výskumnej 
základni svojich partnerov, a takisto sú aj 
priekopníkmi v oblasti podpory a realizácie 
vzdelávacieho poslania EIT. Cieľom je 
vzdelávať a vybaviť talentovaných ľudí 
odbornými zručnosťami, poznatkami 
a zmýšľaním, ktoré je potrebné pre 
celosvetovú znalostnú ekonomiku. Preto 
EIT aktívne okrem iného podporuje 
vysokoškolské programy s označením EIT 
prostredníctvom monitorovania ich kvality 
a súrodého vykonávania v rámci ZIS. 
V rámci tohto úsilia sa vo veľkej miere 
využije partnerské a odborné hodnotenie 
a nadviaže sa dialóg s vnútroštátnymi 
orgánmi a orgánmi na zabezpečenie 
kvality. Týmto spôsobom sa podporí 
vnútroštátne a medzinárodné uznávanie 
kvalifikácií s označením EIT a zvýši sa ich 
príťažlivosť v celosvetovom meradle, 
a zároveň sa vytvorí platforma spolupráce 
na medzinárodnej úrovni. V budúcnosti sa 
bude ZIS odporúčať, aby rozšírili svoje 
vzdelávacie činnosti za hranice 
postgraduálneho vzdelávania smerom k 
väčšej rôznorodosti študijných programov 
s cieľom zabezpečiť širší záber 
inovatívnych činností zameraných na 
profesijný rozvoj vrátane vzdelávania 
vedúcich pracovníkov, odborných 
vzdelávacích kurzov šitých na mieru 
a letných škôl. S cieľom posilniť vplyv 
vzdelávacích činností ZIS a vyjsť v ústrety 
širšiemu záberu účastníkov môžu ZIS 
uvažovať na experimentálnej báze 
o podobe vysokoškolských programov 
prvého stupňa alebo balíkoch zameraných 
na vyučovanie na školách. 

ZIS budujú na excelentnej výskumnej 
základni svojich partnerov, a takisto sú aj 
priekopníkmi v oblasti podpory a realizácie 
vzdelávacieho poslania EIT. Cieľom je 
vzdelávať a vybaviť talentovaných ľudí 
odbornými zručnosťami, poznatkami 
a zmýšľaním, ktoré je potrebné pre 
celosvetovú znalostnú ekonomiku. Preto 
EIT aktívne okrem iného podporuje 
vysokoškolské programy s označením EIT 
prostredníctvom monitorovania ich kvality 
a súrodého vykonávania v rámci ZIS. 
V rámci tohto úsilia ZIS uplatňujú súbor 
kritérií kvality na tituly s označením EIT 
(t. j. podľa bolonského procesu 
podnikanie, ktoré umožňuje úzku 
odvetvovú mobilitu medzi akademickou 
obcou a priemyselnými odvetviami) s 
cieľom presadzovať prísne akademické 
normy a napokon zaistiť dobré meno 
a významné postavenie európskych 
univerzít. Navyše vo veľkej miere využijú 
partnerské a odborné hodnotenie 
a nadviažu dialóg s vnútroštátnymi 
orgánmi a orgánmi na zabezpečenie 
kvality. Týmto spôsobom sa podporí 
vnútroštátne a medzinárodné uznávanie 
kvalifikácií s označením EIT a zvýši sa ich 
príťažlivosť v celosvetovom meradle, 
a zároveň sa vytvorí platforma spolupráce 
na medzinárodnej úrovni. V budúcnosti sa 
bude ZIS odporúčať, aby rozšírili svoje 
vzdelávacie činnosti za hranice 
postgraduálneho vzdelávania smerom k 
väčšej rôznorodosti študijných programov 
s cieľom zabezpečiť širší záber 
inovatívnych činností zameraných na 
profesijný rozvoj vrátane vzdelávania 
vedúcich pracovníkov, odborných 
vzdelávacích kurzov šitých na mieru 
a letných škôl. Univerzity budú naďalej 



PE489.612v02-00 14/31 AD\912360SK.doc

SK

podporovať akademickú slobodu, pokiaľ 
ide o znalosti a výskum, a v rámci úsilia 
o zaistenie súčinnosti s obchodnými 
záujmami zabezpečia ochranu svojich 
jednotlivých študijných programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.1. – odsek 5 – zarážka 2a (nová) (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 stanoví kritériá pre tituly s označením 
EIT s cieľom zaručiť ich akademickú 
platnosť a prísne normy,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.1. – odsek 5 – zarážka 3 (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 vytvorí systém partnerských hodnotení
kvalifikácií s označením EIT a nadviaže 
dialóg s vnútroštátnymi a medzinárodnými 
orgánmi na zabezpečenie kvality,

 aktívne zabezpečí jednotnosť 
a rovnocennosť v rámci celého EIT tým,
že vytvorí systém partnerských 
preskúmaní kvalifikácií s označením EIT, 
a nadviaže dialóg s vnútroštátnymi 
a medzinárodnými orgánmi na 
zabezpečenie kvality,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh13

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.1. – odsek 5 – zarážka 4 (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 povzbudí ZIS, aby vytvárali 
rôznorodejšie vzdelávacie činnosti 
a činnosti odbornej prípravy.

 povzbudí ZIS, aby vytvárali 
rôznorodejšie vzdelávacie činnosti 
a činnosti odbornej prípravy, najmä 
činnosti, ktorých cieľom je poskytnúť ZIS 
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príležitosť podeliť sa o svoje znalosti 
s inštitúciami, ktoré môžu mať záujem 
o zapojenie do budúcich ZIS, a zvýšiť 
informovanosť o existencii týchto 
vzdelávacích programov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.1. – odsek 5 – zarážka 4a (nová) (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 vyzýva ZIS, aby študentom poskytovali 
príslušné informácie, pokiaľ ide 
o uznávanie titulov získaných v inom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.1. – odsek 5 – zarážka 4b (nová) (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 určí spoločné akreditačné postupy pre 
diplomy a tituly na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom ešte viac posilniť vplyv 
a podnietiť inováciu v nových oblastiach 
spoločenských výzev bude EIT postupne 
rozširovať svoje portfólio ZIS. 
Pridržiavaním sa cesty postupného rozvoja 
v oblasti zriaďovania nových ZIS EIT 
zabezpečí, že poučenia z predchádzajúcich 
vĺn sa riadne vezmú do úvahy a že ZIS sa 
vytvárajú len v tých oblastiach, ktoré majú 

S cieľom ešte viac posilniť vplyv 
a podnietiť inováciu v nových oblastiach 
spoločenských výzev bude EIT postupne 
rozširovať svoje portfólio ZIS. 
Pridržiavaním sa cesty postupného rozvoja 
v oblasti zriaďovania nových ZIS EIT 
zabezpečí, že poučenia z predchádzajúcich 
vĺn sa riadne vezmú do úvahy a že ZIS sa 
vytvárajú len v tých tematických
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jasný inovačný potenciál a excelentnosť 
špičkovej triedy, na ktorých možno stavať. 
V období rokov 2014 – 2020 sa preto nové 
ZIS zriadia v dvoch vlnách, t. j. tri nové 
ZIS v roku 2014 a roku 2018, čo bude 
viesť k portfóliu deviatich ZIS v období 
rokov 2014 – 2020 (čo sa rovná vytvoreniu 
40 až 50 stredísk spoločného umiestnenia 
v EÚ). Potenciálna nové výberové konanie 
ZIS v roku 2018 pevne buduje na 
výsledkoch podrobného externého 
hodnotenia EIT a jestvujúcich ZIS vrátane 
posúdenia hospodárskeho a spoločenského 
vplyvu ZIS a príspevku EIT k posilneniu 
inovačných kapacít EÚ a členských štátov, 
a takisto aj na hodnoteniach programu 
Horizont 2020. 

oblastiach, ktoré majú jasný inovačný 
potenciál a značný spoločenský vplyv, ako 
aj excelentnosť špičkovej triedy, na 
ktorých možno stavať. V období rokov 
2014 – 2020 sa preto nové ZIS zriadia v 
dvoch vlnách, t. j. tri nové ZIS v roku 2014 
a roku 2018, čo bude viesť k portfóliu 
deviatich ZIS v období 2014 – 2020 (čo sa 
rovná vytvoreniu 40 až 50 stredísk 
spoločného umiestnenia v EÚ). Potenciálna 
nové výberové konanie ZIS v roku 2018 
pevne buduje na výsledkoch podrobného 
externého hodnotenia EIT a jestvujúcich 
ZIS vrátane posúdenia hospodárskeho 
a spoločenského vplyvu ZIS a príspevku 
EIT k posilneniu inovačných kapacít EÚ 
a členských štátov, a takisto aj na 
hodnoteniach programu Horizont 2020. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nové ZIS sa zriadia v oblastiach veľkých 
spoločenských výzev s skutočným 
inovačným potenciálom. EIT teda 
plnohodnotne prispieva k dosahovaniu 
cieľov širšieho politického programu EÚ, a 
najmä k cieľom programu Horizont 2020, 
v ktorom sa vymedzuje niekoľko veľkých 
spoločenských výzev a podporných 
a priemyselných technológií. Cieľom je 
zriadiť ZIS v tematických okruhoch, ktoré 
pre ich veľký rozmer a zložitú povahu 
možno riešiť len pomocou 
medzidisciplinárneho, cezhraničného a 
medzisektorového prístupu. Výber 
tematických okruhov preto musí vychádzať 
z dôkladnej analýzy, v ktorej sa bude 
zisťovať, či ZIS dokáže priniesť skutočnú 
pridanú hodnotu a kladne vplývať na 
hospodárstvo a spoločnosť.

Nové ZIS sa zriadia v tematických
oblastiach veľkých spoločenských výzev 
so skutočným inovačným potenciálom. EIT 
teda plnohodnotne prispieva k dosahovaniu 
cieľov širšieho politického programu EÚ, a 
najmä k cieľom programu Horizont 2020, 
v ktorom sa vymedzuje niekoľko veľkých 
spoločenských výzev. Cieľom je zriadiť 
ZIS v tematických okruhoch, ktoré pre ich 
veľký rozmer a zložitú povahu možno 
riešiť len pomocou medzidisciplinárneho, 
cezhraničného a medzisektorového 
prístupu. Výber tematických okruhov preto 
musí vychádzať z dôkladnej analýzy, v 
ktorej sa bude zisťovať, či ZIS dokáže 
priniesť skutočnú pridanú hodnotu a kladne 
vplývať na hospodárstvo a spoločnosť. 
Finančné prostriedky pre nové ZIS sa 
prideľujú na základe výberového konania 
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a s prihliadnutím na kvalitu a potenciál 
projektov, pričom sa zabezpečia 
dostatočné finančné prostriedky na to, aby 
mohlo každé ZIS účinne uskutočňovať 
inovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 3 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 vyžadovať medzidisciplinárny prístup 
a rozvoj nových typov vzdelávania cez 
hranice disciplín,

 vyžadovať medzidisciplinárny prístup a 
nabádať univerzity, aby vyvinuli nové typy 
vzdelávania naprieč hranicami disciplín,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Z posúdenia tematických okruhov 
predložených v návrhu EIT, ako aj v rámci 
širšieho spoločenstva zainteresovaných 
strán jasne vyplynulo, že tematické okruhy 
sa do určitej miery líšia, pokiaľ ide o ich 
potenciálny vplyv, ktorý by ponúkli v 
prípade zriadenia ZIS. Preto sa množstvo 
tematických okruhov úplne zamietlo; 
ďalšie sa pretvorili tak, aby lepšie 
reagovali na osobitosti európskeho 
a celosvetového kontextu v tejto oblasti.

Z posúdenia tematických okruhov 
predložených v návrhu EIT, ako aj v rámci 
širšieho spoločenstva zainteresovaných 
strán jasne vyplynulo, že tematické okruhy 
sa do určitej miery líšia, pokiaľ ide o ich 
potenciálny vplyv, ktorý by ponúkli v 
prípade zriadenia ZIS. Preto sa množstvo 
tematických okruhov úplne zamietlo; 
ďalšie sa pretvorili tak, aby lepšie 
reagovali na osobitosti európskeho 
a celosvetového kontextu v tejto oblasti.
Pravidelné hodnotenie vývoja potenciálu 
v oblasti výskumu a prípadný vznik novej 
dynamiky v oblasti inovácií by sa mali 
zohľadniť v prípade budúcich ZIS 
v odvetviach, ktoré sa zatiaľ neberú do 
úvahy, ale ktoré spĺňajú kritériá 
(napríklad v námornej oblasti).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 5 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za hlavné tematické okruhy s najväčším 
potenciálom na vytvorenie prínosu pre 
jestvujúce činnosti a skutočné zrýchlenie 
inovácií v prípade zriadenia nového ZIS
sa určili tieto okruhy: 

Za oblasti, v prípade ktorých môže 
zriadenie nového ZIS znamenať pridanú 
hodnotu pre jestvujúce činnosti a priniesť
skutočné zrýchlenie inovácií, sa určili tieto
tematické oblasti. Tento zoznam je však 
čisto orientačný, pokiaľ ide o tematické 
oblasti, ktoré sa napokon vyberú pre 
budúce ZIS:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pre dlhú vlnu v roku 2018 sa ráta so 
zostávajúcimi tematickými okruhmi
(mobilita v meste, výroba s pridanou 
hodnotou a inteligentná bezpečná 
spoločnosť), pričom sa bude prihliadať na 
nové a neočakávané výzvy, ktoré sa môžu 
v budúcnosti objaviť. 

Pre druhú vlnu v roku 2018 možno zvážiť 
zostávajúce tematické oblasti z vyššie 
uvedeného zoznamu (mobilita v meste, 
výroba s pridanou hodnotou a inteligentná 
bezpečná spoločnosť) spolu s ďalšími 
oblasťami, v rámci ktorých sa bude 
prihliadať na nové a neočakávané výzvy, 
ktoré sa môžu v budúcnosti objaviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
aj úlohe humanitných vied vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, keďže vo 
výraznej miere prispievajú 
k hospodárskemu životu a podpore 
európskej kultúry a dedičstva. V tomto 
ohľade nemožno pri výbere tematických 
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oblastí pre budúce ZIS humanitné vedy 
prehliadať ani opomínať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh23

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 10 – zarážka 1a (nová) (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 v plnej miere konzultovať so všetkými 
zúčastnenými stranami, okrem univerzít, 
podnikov, podnikateľov a výskumných 
centier aj s občianskou spoločnosťou, 
miestnou správou a príslušnými 
mimovládnymi organizáciami pred tým, 
ako sa prijme rozhodnutie o tematických 
oblastiach, ktoré majú spadať do tretej 
vlny ZIS v roku 2018.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 10 – zarážka 1b (nová) (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 vynaložiť maximálne úsilie s cieľom 
zabezpečiť, aby čo najviac prípadných 
zainteresovaných strán bolo 
informovaných o budúcich výberových 
konaniach ZIS; prípadným 
zainteresovaným stranám sa poskytnú 
všetky potrebné informácie, aby mohli 
primerane zvážiť, aký môže byť ich 
osobitný prínos; v tomto ohľade sa 
osobitná pozornosť venuje tým oblastiam 
a regiónom, ktoré zatiaľ neposkytli 
žiadnych účastníkov do existujúcich ZIS.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.1.2. – odsek 10 – zarážka 2a (nová) (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 zabezpečiť, aby sociálne hľadisko bolo 
prvoradým kritériom v ZIS a bolo 
viditeľné v rámci každej spoločenskej 
výzvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V počiatočnom období sa EIT zameriaval 
najmä na snahy o zriadenie ZIS. Hoci je 
jednoznačným cieľom EIT posilňovať 
jestvujúce centrá excelentnosti, EIT bude 
musieť dbať na to, aby tiež prinášal úžitok 
v oblastiach Únie, ktoré sa priamo 
nezúčastňujú na ZIS. Dôležitým poslaním 
EIT je preto aktívne podporovať šírenie 
osvedčených postupov v oblasti integrácie 
znalostného trojuholníka s cieľom vytvárať 
spoločnú kultúru inovácií a spoločného 
využívania poznatkov. 

V počiatočnom období sa EIT zameriaval 
najmä na snahy o zriadenie ZIS. Hoci je 
jednoznačným cieľom EIT posilňovať 
jestvujúce centrá excelentnosti alebo 
nabádať na vytvorenie nových centier 
excelentnosti, EIT bude musieť dbať na to, 
aby tiež prinášal úžitok v oblastiach Únie, 
ktoré sa priamo nezúčastňujú na ZIS. 
Okrem toho je nevyhnutné, aby došlo 
k zviditeľneniu EIT v členských štátoch, 
ktoré zatiaľ nie sú zapojené do ZIS, 
a najmä v tých členských štátoch, ktoré 
majú menej skúseností s touto formou 
spoločných podnikov. Zakaždým sa bude 
uplatňovať kritérium excelentnosti, ako aj 
zásada subsidiarity. Dôležitým poslaním 
EIT je preto aktívne podporovať šírenie 
osvedčených postupov, ako je otvorený 
výskum a otvorené zverejňovanie 
výsledkov, v oblasti integrácie znalostného 
trojuholníka s cieľom vytvárať spoločnú 
kultúru inovácií a spoločného využívania 
poznatkov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
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Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do budúcna EIT musí pracovať na tom, 
aby skúsenosti ZIS urobil zrozumiteľnými 
a opakovateľnými a musí ich zabudovať do 
kultúry, ktorá môže pôsobiť ako vzor 
v Európe a za jej hranicami. Určovaním, 
analýzou a vzájomnou výmenou 
osvedčených postupov, ako aj 
prostredníctvom nových modelov správy 
a financovania zo strany ZIS EIT zaručuje, 
že poznatky vytvorené v rámci EIT a jeho 
ZIS sa šíria a zhodnocujú v prospech ľudí
a inštitúcií vrátane tých, ktoré nie sú 
priamo zapojené do ZIS.

Do budúcna EIT musí pracovať na tom, 
aby skúsenosti ZIS urobil zrozumiteľnými 
a opakovateľnými a musí ich zabudovať do 
kultúry, ktorá môže pôsobiť ako vzor 
v Európe a za jej hranicami. Určovaním, 
analýzou a vzájomnou výmenou 
osvedčených postupov, ako aj 
prostredníctvom nových modelov správy 
a financovania zo strany ZIS EIT zaručuje, 
že poznatky vytvorené v rámci EIT a jeho 
ZIS sa šíria a zhodnocujú v prospech 
občanov, súkromných subjektov
a inštitúcií vrátane tých, ktoré nie sú 
priamo zapojené do ZIS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri 
zlučovaní rôznorodých prístupov 
uplatnených v rámci ZIS a pri ich premene 
na prenosné prístupy využiteľné v 
oblastiach s nízkou inovačnou kapacitou, a 
ktoré by inak neboli schopné využiť vo 
svoj prospech skúsenosti nadobudnuté 
v rámci EIT. Týmto krokom v ústrety sa 
zaručí, že výhodami vyplývajúcimi zo 
skúseností EIT sa podporuje rozvoj 
inovačnej kapacity v týchto oblastiach. 
V rámci tejto činnosti je možné vytvoriť 
veľkú návratnosť, pokiaľ stavia na práci 
ZIS. 

EIT môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri 
zlučovaní rôznorodých prístupov 
uplatnených v rámci ZIS a pri ich premene 
na prenosné prístupy využiteľné 
v tematických oblastiach s nízkou 
inovačnou kapacitou, ktoré by inak neboli 
schopné využiť vo svoj prospech 
skúsenosti nadobudnuté v rámci EIT. 
Týmto krokom v ústrety sa zaručí, že 
výhodami vyplývajúcimi zo skúseností EIT 
sa podporuje rozvoj inovačnej kapacity 
v týchto oblastiach. V rámci tejto činnosti 
je možné vytvoriť veľkú návratnosť, 
pokiaľ stavia na práci ZIS. V tomto ohľade 
je mimoriadne dôležité, aby sa koncepcia 
inovácie uplatňovala aj na akademické 
oblasti, ktoré môžu prinášať myšlienky 
a koncepcie alebo nové vecné dôkazy 
týkajúce sa kultúrnej minulosti a 
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prítomnosti Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úspešná inovácia sa odvíja od 
talentovaných ľudí. Jedným 
z najhlavnejších úloh EIT je poskytnúť 
talentovaným ľuďom príležitosť na plné 
využitie svojho potenciálu a vytvoriť 
prostredia, v ktorých môžu prosperovať. 
EIT vytvára takéto prostredia 
prostredníctvom ZIS, no potrebuje ich 
doplniť o stratégie na prilákanie talentov 
vrátane tých najšpičkovejších spoza hraníc 
ZIS. 

Talentovaní ľudia, ktorí dostanú 
primerané vzdelanie a možnosť pracovať 
v podnetnom prostredí, sú kľúčom 
k úspešnému výskumu a sú otvorení 
inováciám. Jedným z najhlavnejších úloh 
EIT je poskytnúť talentovaným ľuďom 
príležitosť na plné využitie svojho 
potenciálu a vytvoriť prostredia, v ktorých 
môžu prosperovať. EIT vytvára takéto 
prostredia prostredníctvom ZIS, no 
potrebuje ich doplniť o stratégie na 
prilákanie talentov vrátane tých 
najšpičkovejších spoza hraníc ZIS. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ďalšou jednoznačnou úlohou EIT je 
prilákať talenty spoza hraníc EÚ. 
Vytvorením silnej značky a utužením 
strategických vzťahov s kľúčovými 
partnermi z celého sveta môže EIT prispieť 
k zvýšeniu príťažlivosti partnerov v rámci 
ZIS. EIT by mal v úzkej spolupráci so ZIS 
vytvoriť silnú medzinárodnú stratégiu, 
v ktorej sa vymedzia a prepoja príslušné 
kontaktné osoby a potenciálni partneri. 
V tejto súvislosti by mali EIT a ZIS naplno 
využiť jestvujúce iniciatívy EÚ v danej 
oblasti, ako napr. program „Erasmus pre 
všetkých“ a akcie Marie Curie. EIT môže 
zvyšovať spoločné využívanie poznatkov, 
poradenstvo a vytváranie sietí aj 

Ďalšou jednoznačnou úlohou EIT je 
prilákať talenty spoza hraníc EÚ. 
Vytvorením silnej značky a utužením 
strategických vzťahov s kľúčovými 
partnermi z celého sveta môže EIT prispieť 
k zvýšeniu príťažlivosti partnerov v rámci 
ZIS. EIT by mal v úzkej spolupráci so ZIS 
vytvoriť silnú medzinárodnú stratégiu, 
v ktorej sa vymedzia a prepoja príslušné 
kontaktné osoby a potenciálni partneri. 
V tejto súvislosti by mali EIT a ZIS naplno 
využiť jestvujúce iniciatívy EÚ v danej 
oblasti, ako napr. program „Erasmus pre 
všetkých“ a akcie Marie Curie. Zaručí sa 
komplementárnosť EIT so všetkými 
ďalšími existujúcimi vzdelávacími 
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podporovaním zriaďovania siete 
absolventov štúdia EIT.

a výskumnými programami (Európska 
rada pre výskum, spoločné výskumné 
centrá, európske partnerstvá v oblasti 
inovácií, znalostné aliancie atď.). EIT 
môže zvyšovať spoločné využívanie 
poznatkov, poradenstvo a vytváranie sietí 
aj podporovaním zriaďovania siete 
absolventov štúdia EIT. Takisto by mohol 
prispieť k tejto úlohe tým, že podporí 
oblasti výskumu týkajúce sa európskej 
kultúry, ktorá vždy priťahovala záujem 
sveta. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom prispieť k medzinárodnému 
akademickému dialógu by EIT a jeho ZIS 
mali zabezpečiť, aby sa náležite 
zverejňovali vedecké výsledky a ich 
využitie, ktoré boli dosiahnuté v rámci 
magisterského a doktorandského štúdia, 
ako aj tie, ktoré boli dosiahnuté pod ich 
záštitou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 9 – zarážka 1 (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 v úzkej spolupráci so ZIS vytvorí schému 
(„EIT fellows“), ktorá umožní 
talentovaným ľuďom v rámci EÚ a spoza 
jej hraníc zapojiť sa do činností stredísk 
spoločného umiestnenia ZIS na obmedzený 
čas, čo bude prospešné pre obe strany, t. j. 
pre daného účastníka aj pre ZIS,

 v úzkej spolupráci so ZIS vytvorí schému 
(„EIT fellows“), ktorá umožní rôznorodej 
vzorke študentov, výskumných 
a akademických pracovníkov, pedagógov 
a podnikateľov zo všetkých oblastí štúdia 
a obchodu v celej EÚ, ktorí v súčasnosti 
nie sú zapojení do existujúcich ZIS,
talentovaným ľuďom v rámci EÚ a spoza 
jej hraníc zapojiť sa do činností stredísk 
spoločného umiestnenia ZIS na obmedzený 
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čas, čo bude prospešné pre obe strany, t. j. 
pre daného účastníka aj pre ZIS, a pomôže 
zvýšiť informovanosť o činnostiach ZIS 
a na všeobecnejšej úrovni zviditeľniť 
EIT,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 9 – zarážka 1a (nová) (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 poskytne platformu na podporu 
excelentnosti, spolupráce a spoločných 
projektov univerzít v rámci Únie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 9 – zarážka 2 (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 zriadi/prispôsobí internetový nástroj, 
ktorým sa vytvorí platforma na spoločné 
využívanie poznatkov a vytváranie 
kontaktných sietí okolo EIT,

 zriadi/prispôsobí internetový nástroj, 
ktorým sa vytvorí platforma na spoločné 
využívanie poznatkov a vytváranie 
kontaktných sietí okolo EIT; tento nástroj 
sa použije na povzbudenie študentov, 
výskumných a akademických 
pracovníkov, pedagógov a podnikateľov, 
ktorí v súčasnosti nie sú zapojení do 
existujúcich ZIS, aby sa dozvedali o 
súčasnej činnosti, ktorú vykonávajú 
existujúce ZIS, a plánoch pre budúce vlny 
ZIS a poučili sa z nich,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 9 – zarážka 2a (nová) (v rámčeku)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 vytvorí nástroje na uľahčenie 
identifikácie práv duševného vlastníctva 
v istej oblasti alebo v súvislosti 
s výskumom, ako aj ich získavania, 
postupovania alebo prevodu v závislosti od 
jednotlivých prípadov a potrieb 
zúčastnených strán,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.2. – odsek 9 – zarážka 4 (v rámčeku)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 systematicky sprístupní poučenia zo ZIS 
a ich úspechy širokému inovačnému 
spoločenstvu v EÚ aj mimo nej. Súčasťou 
tohto úsilia môže byť vytvorenie registra 
otvorených vzdelávacích programov 
vytvorených v rámci činností vzdelávania 
a odbornej prípravy EIT a ZIS.

 systematicky sprístupní poučenia zo ZIS 
a ich úspechy širokému inovačnému 
spoločenstvu v EÚ aj mimo nej. Súčasťou 
tohto úsilia je vytvorenie registra 
otvorených vzdelávacích programov 
vytvorených v rámci činností vzdelávania 
a odbornej prípravy EIT a ZIS, ktorý sa 
sprístupní univerzitám a inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.3. – odsek 5 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia posilnila svoje snahy v oblasti 
podpory EIT smerom k zriadeniu zdravého 
systému monitorovania orientovaného na 
výsledky. Týmto systémom monitorovania 
sa zaistí plná zodpovednosť EIT a ZIS, 
kvalita výsledkov, príspevok k napĺňaniu 
priorít programu Horizont 2020, a súčasne 
sa umožní dostatočná pružnosť 
podnikateľskej dynamiky ZIS. Umožní 
EIT nadobudnúť solídne kapacity v oblasti 
zberu a analýzy vstupov od ZIS s cieľom 

Komisia posilnila svoje snahy v oblasti 
podpory EIT smerom k zriadeniu zdravého 
systému monitorovania orientovaného na 
výsledky. Týmto systémom monitorovania 
sa zaistí plná zodpovednosť EIT a ZIS, 
kvalita výsledkov, príspevok k napĺňaniu 
priorít programu Horizont 2020 a súčasne 
sa umožní dostatočná pružnosť výskumnej
a podnikateľskej dynamiky ZIS. Umožní 
EIT nadobudnúť solídne kapacity v oblasti 
zberu a analýzy vstupov od ZIS s cieľom 
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merať výkon EIT na základe vlastných 
cieľov a referenčne porovnať EIT a ZIS s 
najlepšími postupmi na európskej 
a celosvetovej úrovni. Systém sa vytvorí 
tak, aby bol pružný a ak je to potrebné, aby 
sa dal upraviť s cieľom zohľadniť zmeny 
a nárast portfólia činností EIT a ZIS. Na 
základe odporúčaní nezávislého externého 
hodnotenia a zastrešujúcich ustanovení 
o monitorovaní vymedzených v programe 
Horizont 2020 Komisia v spolupráci s EIT 
a ZIS navrhla vytvoriť monitorovanie 
výkonu EIT orientované na výsledky, ktoré 
sa zameriava na štyri úrovne činností: 

merať výkon EIT na základe vlastných 
cieľov a referenčne porovnať EIT a ZIS s 
najlepšími postupmi na európskej 
a celosvetovej úrovni. Systém sa vytvorí 
tak, aby bol pružný a ak je to potrebné, aby 
sa dal upraviť s cieľom zohľadniť zmeny 
a nárast portfólia činností EIT a ZIS. Na 
základe odporúčaní nezávislého externého 
hodnotenia a zastrešujúcich ustanovení 
o monitorovaní vymedzených v programe 
Horizont 2020 Komisia v spolupráci s EIT 
a ZIS navrhla vytvoriť monitorovanie
výkonu EIT orientované na výsledky, ktoré 
sa zameriava na štyri úrovne činností: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.3. – odsek 5 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 úroveň EIT – posudzovať výkon EIT ako 
účinného a efektívneho subjektu EÚ; to sa 
bude merať na základe podpory 
poskytnutej ZIS, intenzity a pokrytia jeho 
činností dosahom šírenia 
a medzinárodných činností a na základe 
jeho schopnosti vytvárať zjednodušené 
postupy.

 úroveň EIT – posudzovať výkon EIT ako 
účinného a efektívneho subjektu EÚ; to sa 
bude merať na základe podpory 
poskytnutej ZIS, intenzity a pokrytia jeho 
činností dosahom šírenia 
a medzinárodných činností a na základe 
jeho schopnosti vytvárať zjednodušené 
postupy, ako aj na základe podpory 
vytvárania centier excelentnosti ako 
prostriedku na rozšírenie výskumu a 
inovácií v celej Európskej únii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.3. – odsek 5 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 úroveň ZIS ako celku – monitorovať 
príspevok všetkých ZIS k dosahovaniu 
strategických cieľov EIT podľa vymedzení 
špecializovaného nástroja, akým je napr.

 úroveň ZIS ako celku – monitorovať 
príspevok všetkých ZIS pri dosahovaní 
strategických cieľov EIT podľa vymedzení 
špecializovaného nástroja, akým je 
hodnotiaca tabuľka EIT, ako aj pri 
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hodnotiaca tabuľka EIT. podpore interdisciplinárneho výskumu 
ako prostriedku na posilnenie a udržanie 
vytvárania nových oblastí výskumu a 
inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 2.3. – odsek 5 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 úroveň jednotlivých ZIS – monitorovať 
výkon jednotlivých ZIS na základe 
individuálnych cieľov a kľúčových 
ukazovateľov výkonu, ktoré sú vymedzené 
v obchodných plánoch jednotlivých ZIS. 
ZIS vlastnia rôzne obchodné modely 
a trhy, a teda aj rôzne priemyselné kľúčové 
ukazovatele výkonu, ktoré sú základom 
úspešného riadenia jednotlivých ZIS.

 úroveň jednotlivých ZIS – monitorovať 
výkon jednotlivých ZIS na základe 
individuálnych cieľov a kľúčových 
ukazovateľov výkonu, ktoré sú vymedzené 
v obchodných plánoch jednotlivých ZIS. 
ZIS vlastnia rôzne obchodné modely 
a trhy, a teda aj rôzne priemyselné kľúčové 
ukazovatele výkonu, ktoré sú základom 
úspešného riadenia jednotlivých ZIS. 
Okrem toho sa podporuje vytváranie 
stredísk spoločného umiestnenia ako 
prostriedku na rozšírenie ich činností 
a presadzovanie myšlienky spolupráce na 
miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej 
úrovni, čo prispieva k oblastiam
pôsobnosti EIT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh41

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 3.1. – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Určujúcimi faktormi v tomto ohľade sú 
veľkosť, zloženie a postupy správnej rady. 
Zásada nezávislých členov v spojení 
s obmedzeným počtom zvolených členov 
zastupujúcich spoločenstvo ZIS preukázali 
svoju hodnotu a umožňujú zozbierať 
odborné poznatky z celého znalostného 
trojuholníka. Počiatočný model zložený 
z 18 zvolených členov plus nedávno 
pridaných zástupcov ZIS však preukázal aj 

Určujúcimi faktormi v tomto ohľade sú 
veľkosť, zloženie a postupy správnej rady. 
Zásada nezávislých členov v spojení 
s obmedzeným počtom zvolených členov 
zastupujúcich spoločenstvo ZIS preukázali 
svoju hodnotu a umožňujú zozbierať 
odborné poznatky z celého znalostného 
trojuholníka. Počiatočný model zložený 
z 18 zvolených členov plus nedávno 
pridaných zástupcov ZIS však preukázal aj 
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svoje nedostatky. Menej početná správna 
rada bude viesť k účinnejšiemu 
rozhodovaniu a zníži nadmerné 
administratívne obsadenie. Väčšiu 
účinnosť možno napokon získať 
opätovným preorientovaním správnej rady 
EIT na jej ústrednú úlohu, ktorou je 
poskytovanie strategického vedenia. 
Súrodosť s inými iniciatívami EÚ sa ďalej 
zvýši prostredníctvom posilnenej 
konzultácie s Európskou komisiou 
o trojročnom pracovnom programe EIT. 
Súrodosť s inými iniciatívami EÚ sa ďalej 
zvýši prostredníctvom posilnenej 
konzultácie s Európskou komisiou 
o trojročnom pracovnom programe EIT. 
Informácie o EIT a ZIS z trojročného 
pracovného programu umožnia posúdenie 
a zabezpečenie doplnkovosti s inými 
časťami programu Horizon 2020 a inými 
politikami a nástrojmi Únie. Všetky tieto 
zmeny boli zahrnuté do upraveného 
nariadenia o EIT, ktoré je pripojené k SIP. 

svoje nedostatky. Menej početná správna 
rada bude viesť k účinnejšiemu 
rozhodovaniu a zníži nadmerné 
administratívne obsadenie. Väčšiu 
účinnosť možno napokon získať 
opätovným preorientovaním správnej rady 
EIT na jej ústrednú úlohu, ktorou je 
poskytovanie strategického vedenia. 
Súrodosť s inými iniciatívami EÚ sa ďalej 
zvýši prostredníctvom posilnenej 
konzultácie s Európskou komisiou 
o trojročnom pracovnom programe EIT. 
Na tento účel by mohol byť viac než 
užitočný výbor akademických odborníkov, 
ktorý by správnej rade poskytoval cennú 
pomoc a konzultácie, a to v otázkach 
väčšinou súvisiacich s akademickou 
stratégiou a vzdelávacími postupmi ZIS, 
ktorých úlohou bude poskytovať dohľad 
nad obsahom programov, ich kritériami 
kvality a ich sociálnymi a kultúrnymi 
aspektmi. Súrodosť s inými iniciatívami 
EÚ sa ďalej zvýši prostredníctvom 
posilnenej konzultácie s Európskou 
komisiou o trojročnom pracovnom 
programe EIT. Informácie o EIT a ZIS z 
trojročného pracovného programu umožnia 
posúdenie a zabezpečenie doplnkovosti s 
inými časťami programu Horizont 2020 a 
inými politikami a nástrojmi Únie. Všetky 
tieto zmeny boli zahrnuté do upraveného 
nariadenia o EIT, ktoré je pripojené k SIP. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh rozhodnutia
Príloha – bod 3.2. – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Posunom od čisto administratívnej úlohy 
ústredie EIT vylepší svoje prevádzkové 
funkcie s cieľom viesť ZIS k čo 
najväčšiemu výkonu a široko sprístupniť 
dobré výsledky. Poskytovaním určitého 
množstva centralizovaných služieb 
a funkcií namiesto na úrovni jednotlivých 

Posunom od čisto administratívnej úlohy 
ústredie EIT vylepší svoje prevádzkové 
funkcie s cieľom viesť ZIS k čo 
najväčšiemu výkonu a široko sprístupniť 
dobré výsledky. Poskytovaním určitého 
množstva centralizovaných služieb 
a funkcií namiesto na úrovni jednotlivých 
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ZIS možno dosiahnuť lepšiu účinnosť. 
Zatiaľ čo všetky ZIS pracujú v osobitných 
tematických oblastiach, množstvo prvkov 
má prierezovú povahu a to je presne 
priestor, v ktorom môže EIT zabezpečiť 
hmatateľný prínos. Tieto funkcie 
znalostného poskytovateľa sa môžu 
vzťahovať na pôsobenie ústredia EIT ako 
informačného makléra a vynaliezavého 
kontaktného bodu, napr. prostredníctvom 
podpory výmeny a vzájomného 
vzdelávania medzi ZIS, uľahčovaním 
vzťahov s inštitúciami EÚ a inými 
kľúčovými organizáciami, ako je napr. 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD), alebo na osobitné 
prierezové otázky, ako je napr. poradenstvo 
v oblasti práv duševného vlastníctva, 
prenosu technológií a znalostí, referenčné 
porovnávanie s medzinárodnými 
osvedčenými postupmi alebo vypracovanie 
predpovedí a prognóz s cieľom určiť 
budúce smerovanie EIT a ZIS. EIT a ZIS 
spoločne rozhodnú, kde sa tieto úlohy budú 
dať najúčinnejšie vykonať. V tomto ohľade 
bude pre EIT a ZIS mimoriadne dôležité, 
aby zriadili životaschopné mechanizmy 
systematickej spolupráce okolo 
prierezových otázok.

ZIS možno dosiahnuť lepšiu účinnosť. 
Zatiaľ čo všetky ZIS pracujú v osobitných 
tematických oblastiach, množstvo prvkov 
má prierezovú povahu a to je presne 
priestor, v ktorom môže EIT zabezpečiť 
hmatateľný prínos. Tieto funkcie 
znalostného poskytovateľa sa môžu 
vzťahovať na pôsobenie ústredia EIT ako 
informačného makléra a vynaliezavého 
kontaktného bodu, napr. prostredníctvom 
podpory výmeny, transparentnosti 
a sprístupňovania informácií (najmä 
v oblasti práv priemyselného vlastníctva)
a prostredníctvom rozvoja vzájomného 
vzdelávania medzi ZIS, uľahčovaním 
vzťahov s inštitúciami EÚ a inými 
kľúčovými organizáciami, ako je napr. 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu 
a rozvoj (OECD). Bude sa tak môcť 
zamerať na osobitné prierezové otázky, 
ako je napr. poradenstvo v oblasti
otvoreného výskumu, spoločného 
výskumu, právnych predpisov o duševnom 
vlastníctve a hospodárskej súťaži, prenosu 
technológií a znalostí, referenčné 
porovnávanie s medzinárodnými 
osvedčenými postupmi alebo vypracovanie 
predpovedí a prognóz s cieľom určiť 
budúce smerovanie EIT a ZIS. EIT a ZIS 
spoločne rozhodnú, kde sa tieto úlohy budú 
dať najúčinnejšie vykonať. V tomto ohľade 
bude pre EIT a ZIS mimoriadne dôležité, 
aby zriadili životaschopné mechanizmy 
systematickej spolupráce okolo 
prierezových otázok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh rozhodnutia
Príloha – informačný hárok 2 – časť 4 – odsek 1 – zarážka 7a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 podporí medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu s cieľom zlepšiť 
potravinársku výrobu a zvýšiť úroveň 
a kvalitu potravinárskeho odvetvia 
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v oblasti výživy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh rozhodnutia
Príloha – informačný hárok 4 – časť 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ďalej by nadväzovalo na projekty trhového 
uplatnenia ekologických inovácií v rámci 
programu CIP (Program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie), 
v ktorých recyklácia materiálov patrí medzi 
prioritné oblasti. Tieto skúsenosti by sa 
ďalej vyžívali v programe Horizont 2020, 
najmä čo sa týka spoločenskej výzvy 
„opatrenia v oblasti klímy, efektívne 
využívanie zdrojov a udržateľné dodávky 
surovín“.

Ďalej by nadväzovalo na projekty trhového 
uplatnenia ekologických inovácií v rámci 
programu CIP (Program pre 
konkurencieschopnosť a inovácie), 
v ktorých recyklácia materiálov patrí medzi 
prioritné oblasti. Tieto skúsenosti by sa 
ďalej vyžívali v programe Horizont 2020, 
najmä čo sa týka spoločenskej výzvy 
„opatrenia v oblasti klímy, efektívne 
využívanie zdrojov a udržateľné dodávky 
surovín“, pričom sa podporí používanie 
materiálov, ktoré zaručujú lepšiu 
odolnosť kultúrneho dedičstva voči 
účinkom času.
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