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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o Strateškem inovacijskem programu Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo (EIT) je dokument politike, v katerem so navedene prednostne naloge EIT za 
obdobje 2014–2020.

Pripravljavka mnenja pozdravlja predlog in podpira zavezo o tesnem vključevanju 
visokošolskih ustanov v nadaljnji razvoj EIT.

Pri tem opozarja na naslednje:

 Enoletni časovni okvir za izvajanje programa magistrskega študija v treh aktivnih 
skupnostih znanja in inovacij (SZI) je prekratek za izvedbo ustrezne ocene, zaradi česar 
ostaja malo prostora za dejansko objektivno presojo.

 Strateški inovacijski program daje vtis, da pri treh temeljnih vidikih znanje, raziskave in 
inovacije - visoko šolstvo na nek način zaostaja, čeprav verjetno tvori osnovno stranico v 
tako imenovanem trikotniku znanja. SZI naj bi zato zagotavljale, do bodo njihovi 
magistrski in doktorski programi ustrezno financirani.

 V strateškem inovacijskem programu družbene in humanistične vede glede na njihovo 
dejansko dodano vrednost niso dovolj poudarjene. Zato je zelo pomembno, da se ustrezno 
poudari njihova sedanja in prihodnja vloga pri raziskavah in izobraževanju in prizna 
njihov prispevek pri ustvarjanju novih in inovativnih področij raziskav, ki temeljijo na 
interdisciplinarnih konceptih.

Pripravljavka mnenja želi zagotoviti naslednje:

1. Univerze se morajo bolje zavedati obstoja in vloge EIT, da bi se lahko v večjem številu 
prizadevale za vključitev v SZI.

2. V podiplomske programe SZI je treba privabiti več najbolj talentiranih študentov. EIT 
mora postati bolj prepoznaven za študente in mora delovati kot glavni vir talentiranih 
mladih ljudi, ki bodo pomagali zagotoviti pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko 
rast za prihodnost Evrope. Za doseganje tega cilja je treba sprožiti kampanje informiranja, 
pri katerih se uporabijo vsa sredstva in vse ravni komunikacije, s čimer bi zagotovili, da 
bodo univerze in študenti imeli dovolj informacij o EIT in SZI.

3. Da bi se izognili podvajanju pri financiranju (75 % sredstev prihaja iz zasebnega, javnega 
in regionalnega financiranja, vključno iz evropskih programov in kohezijske politike), 
bodo uvedeni zaščitni ukrepi. Preprečiti je treba kakršno koli zmanjšanje financiranja 
drugih programov, ki so povezani z izobraževanjem.

4. Zagotoviti je treba združljivost EIT z obstoječimi izobraževalnimi programi in programi 
raziskav.

5. Akademska veljavnost študijskih stopenj in diplom, za katero jamči znak EIT, bo 
zaščitena. Znak EIT bi moral biti znak višje kakovosti, zato bi morala za vse študijske 
stopnje z znakom EIT veljati merila visoke kakovosti (tj. po bolonjskem procesu 
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podjetništvo, ki omogoča tesno sektorsko mobilnost med univerzo in industrijo), le tako je 
napreč mogoče zaščititi svetovni ugled evropskih univerz in EIT.

6. Prek EIT se bo spodbujalo razširjanje najboljših praks v državah, ki še niso udeležene pri 
obstoječih SZI.

7. Države članice, ki še niso udeležene pri SZI, imajo enake možnosti za udeležbo, pri čemer 
bo vedno veljalo merilo odličnosti in načelo subsidiarnosti.

8. Upravnemu odboru EIT bo pomagal odbor akademskih strokovnjakov, katerega naloga bo 
nadzor nad vsebino programov, njihovimi merili kakovosti ter njihovimi socialnimi in 
kulturnimi vidiki.

9. Dva nova tematska cikla, ki jih je Komisija predlagala za leto 2014 in 2018, bi bilo treba 
ponovno obravnavati, saj žal izkazujeta enostranski temeljni načrt razvoja in inovacij v 
prihodnosti.

10. Socialni vidik bo v SZI najbolj pomembno merilo in bo bolj prepoznaven pri vseh 
družbenih izzivih. 

11. EIT bo določil skupne postopke akreditacije za diplome in študijske stopnje na evropski 
ravni.

Sklepi pripravljavke mnenja

1. Univerzitetni študentje, ki so se izkazali z odličnostjo, bodo imeli možnost podiplomskega 
in doktorskega raziskovalnega dela na več kot eni univerzi SZI. Imeli bodo torej koristi od 
sodelovanja med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji.

2. Univerze, ki sodelujejo pri SZI, spodbujamo, naj oblikujejo izobraževalne programe, ki 
bodo poleg znanja, raziskav in podjetništva nudili visokokakovostno usposabljanje kot 
način doseganja inovacij.

3. Univerze bodo še naprej ohranjale akademsko svobodo glede znanja in raziskav, pri 
iskanju sinergij z interesi podjetij pa bodo skrbele za zaščito svojih izobraževalnih 
programov.

4. Posebna pozornost naj se nameni vlogi humanističnih ved v visokošolskem izobraževanju, 
saj znatno prispevajo tako k gospodarskem življenju kot k pospeševanju evropske kulture 
in dediščine. Zato se humanističnih ved pri iskanju tem za prihodnje SZI ne sme 
zanemariti.

EIT ponuja premik paradigme v trikotniku znanja, tako med univerzami kot med industrijo, in 
sicer glede vodenja, poučevanja in vseživljenjskega učenja, zato lahko pomeni pomemben 
element na poti do razvoja visoko usposobljene evropske delovne sile za prihodnost.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1

Predlog sklepa
Priloga – točka 1.1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razlogi za umestitev raziskav, 
izobraževanja in inovacij v središče 
pozornosti so neposredni. Ob naraščajoči 
svetovni konkurenci in ob soočanju z 
demografskimi izzivi doma bodo prihodnja 
rast in delovna mesta v Evropi vedno bolj 
odvisna od inovacijskih prebojev na 
področju izdelkov, storitev in poslovnih 
modelov ter od njene sposobnosti, da 
razvija, pritegne in zadrži nadarjene.
Čeprav obstajajo po vsej Evropi 
posamezne zgodbe o uspehu, pa se države 
članice EU v povprečju slabše odrežejo v 
primerjavi z vodilnimi v svetu na področju 
inovacij. Poleg tega se EU sooča s čedalje 
večjo konkurenco za nadarjene iz novih 
centrov odličnosti v gospodarstvih v 
vzponu.

Razlogi za umestitev raziskav, 
izobraževanja in inovacij v središče 
pozornosti so neposredni. V gospodarstvu, 
ki temelji na znanju, ter ob naraščajoči 
svetovni konkurenci in ob soočanju z 
demografskimi izzivi doma bodo prihodnja 
rast in delovna mesta v Evropi vedno bolj 
odvisna od inovacijskih prebojev na 
področju izdelkov, storitev in poslovnih 
modelov ter od njene sposobnosti, da 
razvija, pritegne in zadrži nadarjene, pri 
čemer bodo evropskim državljanom 
omogočala ne le, da bodo te inovacije 
izkoristili, temveč tudi, da bodo na podlagi 
novih tehnologij prispevali k njihovemu 
nastanku. Čeprav obstajajo po vsej Evropi 
posamezne zgodbe o uspehu, pa se države 
članice v povprečju slabše odrežejo v 
primerjavi z vodilnimi v svetu na področju 
inovacij. Poleg tega se Unija sooča s 
čedalje večjo konkurenco za nadarjene iz 
novih centrov odličnosti v gospodarstvih v 
vzponu.

Predlog spremembe2

Predlog sklepa
Priloga – točka 1.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je v naših inovacijskih sistemih in 
paradigmah potrebna resnična sprememba.
Čeprav odličnost v izobraževanju, 
raziskavah in inovacijah v EU nedvomno 

Zato je v naših inovacijskih sistemih in 
paradigmah potrebna resnična sprememba, 
do katere pride s sprejetjem novih načel in 
praks, ki temeljijo predvsem na odprtih in 
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obstaja, pa še vedno prepogosto ostaja 
razdrobljena. Evropa mora premagati to 
pomanjkanje strateškega sodelovanja preko 
meja – držav, sektorjev in disciplin. Poleg 
tega mora Evropa sprejeti pravo 
podjetniško kulturo, ki je bistvenega 
pomena za zajemanje vrednosti iz raziskav 
in inovacij, za ustanavljanje novih podjetij 
in dejansko tržno uporabo inovacij v 
potencialnih hitro rastočih panogah.
Evropa mora krepiti vlogo visokošolskih 
ustanov kot motorjev inovacij, saj morajo 
nadarjeni imeti prave veščine, znanje in 
nazore, da bi lahko spodbujali inovacije.

vključujočih raziskavah, na vzpostavitvi 
orodij za upravljanje intelektualne 
lastnine, ki dajejo prednost preglednosti 
in izmenjavi, ter z razvojem novih orodij 
za financiranje, ki zagotavljajo, da se 
raziskovalna prizadevanja prednostno in 
učinkovito osredotočajo na poglavitna 
vprašanja v javnem interesu. Čeprav 
odličnost v izobraževanju, raziskavah in 
inovacijah v EU nedvomno obstaja, pa še 
vedno prepogosto ostaja razdrobljena.
Evropa mora premagati to pomanjkanje 
strateškega sodelovanja preko meja –
držav, sektorjev in disciplin. Poleg tega 
mora Evropa sprejeti pravo podjetniško 
kulturo, ki je bistvenega pomena za 
zajemanje vrednosti iz raziskav in inovacij, 
za ustanavljanje novih podjetij in dejansko 
tržno uporabo inovacij v potencialnih hitro 
rastočih panogah. Evropa mora krepiti 
vlogo visokošolskih ustanov kot motorjev 
inovacij, saj morajo nadarjeni imeti prave 
veščine, znanje in nazore, da bi lahko 
spodbujali inovacije.

Predlog spremembe3

Predlog sklepa
Priloga – točka 1.1 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT prek SZI pomaga ustvarjati okolja, v 
katerih je večja verjetnost, da bodo 
inovacije uspevale in ustvarjale preboje v 
načinih sodelovanja med visokošolskimi, 
raziskovalnimi in poslovnimi področji. Ta 
pristop pomaga pri reševanju čedalje bolj 
zapletenih družbenih izzivov, opredeljenih 
v programu Obzorje 2020, na celosten 
način s povezovanjem odličnih ljudi iz 
različnih sektorjev, ozadij in disciplin – ki 
se sicer ne bi nujno srečali – da skupaj 
najdejo rešitve za izzive.

EIT prek SZI pomaga ustvarjati okolja, v 
katerih je večja verjetnost, da bodo 
inovacije uspevale in ustvarjale preboje v 
načinih sodelovanja med visokošolskimi, 
raziskovalnimi in poslovnimi področji.
Poleg tega EIT prispeva k zaposlovanju 
mladih. Ta pristop pomaga pri reševanju 
čedalje bolj zapletenih družbenih izzivov, 
opredeljenih v programu Obzorje 2020, na 
celosten način s povezovanjem odličnih 
ljudi iz različnih sektorjev, ozadij in 
disciplin – ki se sicer ne bi nujno srečali –
da skupaj najdejo rešitve za izzive.
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Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Priloga – točka 1.2 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Povečanje učinka naložb na 
izobraževanje, raziskave in inovacije ter 
preskušanje novih načinov za upravljanje 
inovacij: EIT s pospeševanjem 
prevzemanja in izkoriščanja tehnologij in 
izsledkov raziskav deluje kot pobudnik, ki 
dodaja vrednost obstoječi raziskovalni 
bazi. Inovacijske dejavnosti posledično 
prispevajo k uskladitvi in povečanju 
vlaganj v raziskave ter k doseganju večje 
odzivnosti dejavnosti izobraževanja in 
usposabljanja na potrebe podjetij. V ta 
namen je EIT opremljen s precejšno 
stopnjo prilagodljivosti za preskušanje 
novih inovacijskih modelov, ki omogoča 
resnično razlikovanje pri upravljanju SZI 
in financiranju modelov ter hitro 
prilagajanje za boljše izkoriščanje novih 
priložnosti.

 Povečanje učinka naložb na 
izobraževanje, raziskave in inovacije ter 
preskušanje novih načinov za upravljanje 
inovacij: EIT s pospeševanjem 
prevzemanja in izkoriščanja tehnologij in 
izsledkov raziskav deluje kot pobudnik, ki 
dodaja vrednost obstoječi raziskovalni 
bazi. Inovacijske dejavnosti posledično 
prispevajo k uskladitvi in povečanju 
vlaganj v raziskave ter k doseganju večje 
odzivnosti dejavnosti izobraževanja in 
usposabljanja na potrebe podjetij. V ta 
namen je EIT opremljen s precejšno 
stopnjo prilagodljivosti za preskušanje 
novih inovacijskih modelov, ki omogoča 
resnično razlikovanje pri upravljanju SZI 
in financiranju modelov ter hitro 
prilagajanje za boljše izkoriščanje novih 
priložnosti. EIT ima tudi možnosti, da 
razvije nove modele financiranja, kot so 
inovacijske nagrade, s čimer bi se 
financiranje raziskav družbi čim bolj 
obrestovalo ter bi zagotovili, da inovacije 
ne bi reševale le najnujnejših potreb 
družbe, temveč bi lahko tudi hitro koristile 
evropskim državljanom.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Priloga – točka 1.3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo bistveno prispeval k ciljem, 
opredeljenim v programu Obzorje 2020, 
zlasti z obravnavanjem družbenih izzivov 

EIT bo bistveno prispeval k ciljem, 
opredeljenim v programu Obzorje 2020, 
zlasti z obravnavanjem družbenih izzivov 
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na način, ki dopolnjuje druge pobude na 
teh področjih.  V okviru programa Obzorje 
2020 bo EIT del cilja „reševanje družbenih 
izzivov“, vendar bo ob uporabi pristopa 
neprekinjene interakcije po ciljih prav tako 
prispeval k „vodilnemu položaju industrije 
in konkurenčnim okvirom“ s spodbujanjem 
raziskav, ki temeljijo na rezultatih, in 
spodbujanjem ustanavljanja hitro rastočih 
inovativnih MSP. Ne nazadnje, prispeval 
bo k oblikovanju „odlične znanstvene 
baze“ s spodbujanjem mobilnosti preko 
meja – disciplin, sektorjev in držav – in z 
vključevanjem kulture podjetništva in 
prevzemanja tveganj v inovativne 
podiplomske stopnje izobrazbe. EIT bo s 
tem znatno prispeval k spodbujanju 
okvirnih pogojev, ki so potrebni za 
uresničitev inovativnega potenciala 
raziskav EU in za spodbujanje dokončanja 
Evropskega raziskovalnega prostora 
(ERP). 

na način, ki dopolnjuje druge pobude na 
teh področjih. V okviru programa Obzorje 
2020 bo EIT del cilja „reševanje družbenih 
izzivov“, vendar bo ob uporabi pristopa 
neprekinjene interakcije po ciljih prav tako 
prispeval k „vodilnemu položaju industrije 
in konkurenčnim okvirom“ s spodbujanjem 
raziskav, ki temeljijo na rezultatih, in 
spodbujanjem ustanavljanja hitro rastočih 
inovativnih MSP. Ne nazadnje, prispeval 
bo k oblikovanju „odlične znanstvene 
baze“ s spodbujanjem mobilnosti preko 
meja – disciplin, sektorjev in držav – in z 
vključevanjem kulture podjetništva in 
prevzemanja tveganj v inovativne 
podiplomske stopnje izobrazbe. EIT mora 
na ravni znanstvenih raziskav in inovacij 
spodbujati čezmejno in medsektorsko 
sodelovanje ter mobilnost med 
univerzami, raziskovalnimi ustanovami in 
podjetji. EIT bo razvil platformo za 
zbiranje inovacij in znanja, kar bo 
prispevalo k podpori regij, ki ne 
neposredno sodelujejo v skupnostih 
znanja in inovacij, ter dolgoročno k 
uresničevanju prednostnih nalog 
okvirnega programa Obzorja 2020. 
Določiti je treba jasne prednostne naloge 
za opredelitev posebnega funkcionalnega 
okvira EIT na ravni sodelovanja s tretjimi
državami in mednarodnimi 
organizacijami na področju znanstvenih 
raziskav in inovacij, da se širijo dobre 
prakse Unije. EIT bo s tem znatno 
prispeval k spodbujanju okvirnih pogojev, 
ki so potrebni za uresničitev inovativnega 
potenciala raziskav EU in za spodbujanje 
dokončanja Evropskega raziskovalnega 
prostora (ERP).
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga – točka 1.3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega EIT prinaša povsem razvito 
izobraževalno razsežnost v politiko 
raziskav in inovacij EU. Prek inovativnega, 
podjetniškega izobraževanja ima 
pomembno premostitveno vlogo med 
okvirom za raziskave in inovacije ter 
politikami in programi izobraževanja ter 
zagotavlja dolgoročno zavezanost, ki je 
potrebna za doseganje trajnostnih 
sprememb v visokošolskem izobraževanju.
EIT zlasti z novimi, nad- in 
meddisciplinarnimi stopnjami izobrazbe z 
znakom EIT vodi skupna prizadevanja v 
smeri izobraževanja za inovacije z jasnimi 
učinki prelivanja na širši evropski program 
za posodobitev visokošolskih institucij, s 
čimer spodbuja evropski visokošolski 
prostor.

Poleg tega EIT kot edini instrument v 
okviru Obzorja 2020 z močnim 
poudarkom na izobraževalnem vidiku
prinaša povsem razvito izobraževalno 
razsežnost v politiko raziskav in inovacij 
EU, med drugim z odprtim pristopom do 
raziskovalnih publikacij. Zato mora EIT 
zagotoviti, da bodo magistrski in doktorski 
programi SZI ustrezno financirani. Prek 
inovativnega, podjetniškega izobraževanja 
ima pomembno premostitveno vlogo med 
okvirom za raziskave in inovacije ter 
politikami in programi izobraževanja ter 
zagotavlja dolgoročno zavezanost, ki je 
potrebna za doseganje novih načinov 
prilagajanja visokošolskega izobraževanja 
novim zahtevam posameznih družb.
Posebno pozornost je treba nameniti 
prednostnemu financiranju univerz in 
drugih visokošolskih ustanov, da se 
zagotovijo enake možnosti ustanovam, ki 
želijo doseči najvišjo raven v Evropi. 
Nadalje je treba podpirati tudi 
raziskovalna in izobraževalna središča, ki 
že imajo status odličnosti. EIT zlasti z 
novimi, nad- in meddisciplinarnimi 
stopnjami izobrazbe z znakom EIT vodi 
skupna prizadevanja v smeri izobraževanja 
za inovacije z jasnimi učinki prelivanja na 
širši evropski program za posodobitev 
visokošolskih sistemov, ob sočasnem 
podpiranju humanistične tradicije 
evropskega visokošolskega izobraževanja,
s čimer spodbuja evropski visokošolski 
prostor.
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Predlog spremembe7

Predlog sklepa
Priloga – točka 1.3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega obstajajo priložnosti za 
vzajemno krepitev interakcije s kohezijsko 
politiko Unije z obravnavanjem povezav 
med lokalnimi in globalnimi vidiki 
inovacij. Kolokacijski centri zagotavljajo 
čezmejno sodelovanje in imajo dobre 
možnosti za izkoriščanje različnih shem 
financiranja iz svojih zadevnih regij.
Kolokacijski centri imajo pomembno vlogo 
pri krepitvi lokalno-globalne povezljivosti 
SZI kot celote, vključno s tesnim 
sodelovanjem z regionalnimi organi, zlasti 
z organi, ki sodelujejo v načrtovanju in 
izvajanju regionalnih inovacijskih strategij 
za pametno specializacijo. Poleg tega bi se 
lahko okrepile povezave med SZI in 
lokalnimi organizacijami grozdov, da se 
poveča udeležba MSP v dejavnostih SZI.
Čeprav se priložnosti za sinergije 
razlikujejo v odvisnosti od tematskega 
področja SZI, pa se zdi, da so mnoge 
pobude in programi na ravni EU posebej 
primerni za zagotavljanje koristi iz 
sodelovanja in usklajevanja. Ker temelji 
sam koncept EIT/SZI na dodajanju 
vrednosti obstoječi evropski odličnosti, si 
bodo sedanje in prihodnje SZI po definiciji 
prizadevale, da te sinergije v največji meri 
raziščejo. SZI bodo dodale vrednost 
pobudam, ki lahko obstajajo na ustreznih 
področjih, vključno s pobudami za skupno 
načrtovanje programov, evropskimi 
partnerstvi za inovacije in javno-zasebnimi 
partnerstvi.

Poleg tega obstajajo priložnosti za 
vzajemno krepitev interakcije s kohezijsko 
politiko Unije z obravnavanjem povezav 
med lokalnimi in globalnimi vidiki 
inovacij. Kolokacijski centri zagotavljajo
medregionalno in čezmejno sodelovanje in 
imajo dobre možnosti za izkoriščanje 
različnih shem financiranja iz svojih 
zadevnih regij. Kolokacijski centri imajo 
pomembno vlogo pri krepitvi lokalno-
globalne povezljivosti SZI kot celote, 
vključno s tesnim sodelovanjem z 
regionalnimi organi, zlasti z organi, ki 
sodelujejo v načrtovanju in izvajanju 
regionalnih inovacijskih strategij za 
pametno specializacijo. Poleg tega bi se 
lahko okrepile povezave med SZI in 
lokalnimi organizacijami grozdov, da se 
poveča udeležba MSP v dejavnostih SZI.
Čeprav se priložnosti za sinergije 
razlikujejo v odvisnosti od tematskega 
področja SZI, pa se zdi, da so mnoge 
pobude in programi na ravni EU posebej 
primerni za zagotavljanje koristi iz 
sodelovanja in usklajevanja. Ker temelji 
sam koncept EIT/SZI na dodajanju 
vrednosti obstoječi evropski odličnosti, si 
bodo sedanje in prihodnje SZI po definiciji 
prizadevale, da te sinergije v največji meri 
raziščejo. SZI bodo dodale vrednost 
pobudam, ki lahko obstajajo na ustreznih 
področjih, vključno s pobudami za skupno 
načrtovanje programov, evropskimi 
partnerstvi za inovacije in javno-zasebnimi 
partnerstvi. Vzpostavi se zaščitne ukrepe, 
da bi se izognili podvajanju pri 
financiranju (75 % sredstev prihaja iz 
zasebnega, javnega in regionalnega 
financiranja, vključno iz evropskih 
programov in kohezijske politike). 
Preprečiti je treba kakršno koli 
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zmanjšanje financiranja drugih 
programov, ki so povezani z 
izobraževanjem.

Predlog spremembe8

Predlog sklepa
Priloga – točka 1.3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pobude za skupno načrtovanje programov, 
ključni instrument za odpravo 
razdrobljenosti na področju raziskav, 
morajo zagotoviti jedro vseevropske 
raziskovalne baze SZI. SZI pa lahko 
pospešijo in spodbudijo izkoriščanje 
odličnih javnih raziskav, združenih v 
okviru pobud za skupno načrtovanje 
programov, in na ta način obravnavajo 
razdrobljenost na področju inovacij.
Skupne tehnološke pobude in 
novoustanovljena javna in zasebna 
partnerstva zagotavljajo platforme za 
spodbujanje raziskav velikega obsega, 
usmerjenih k industriji, in izboljšujejo 
razvoj glavnih tehnologij. SZI lahko 
pomagajo izkoristiti te velike naložbe v 
raziskave, da bi okrepili prenos tehnologije 
in komercializacijo ter razvili nove 
projekte znotraj obstoječih podjetij s 
podjetniškimi talenti. S svojim pristopom, 
ki temelji na trikotniku znanja, bo EIT 
dopolnjeval vlaganje Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERS) na področju 
pionirskih raziskovalnih dejavnosti 
svetovnega ranga z obravnavanjem celotne 
inovacijske verige od zamisli do uporabe in 
izkoriščanja ter bo zagotovil dodatne
priložnosti na področju inovacij in 
pridobivanja podjetniških znanj za 
raziskovalce v okviru programa „Marie
Curie“ in študente v okviru programa 
„Erasmus za vse“.  

Pobude za skupno načrtovanje programov, 
ključni instrument za odpravo 
razdrobljenosti na področju raziskav, 
morajo zagotoviti jedro vseevropske 
raziskovalne baze SZI. SZI pa lahko 
pospešijo in spodbudijo izkoriščanje 
odličnih javnih raziskav, združenih v 
okviru pobud za skupno načrtovanje 
programov, in na ta način obravnavajo 
razdrobljenost na področju inovacij.
Skupne tehnološke pobude in 
novoustanovljena javna in zasebna 
partnerstva zagotavljajo platforme za 
spodbujanje raziskav velikega obsega, 
usmerjenih k industriji, in izboljšujejo 
razvoj glavnih tehnologij. SZI lahko 
pomagajo izkoristiti te velike naložbe v 
raziskave, da bi okrepili prenos tehnologije 
in komercializacijo ter razvili nove 
projekte znotraj obstoječih podjetij s 
podjetniškimi talenti. S svojim pristopom, 
ki temelji na trikotniku znanja, bo EIT 
dopolnjeval vlaganje Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERS) na področju 
pionirskih raziskovalnih dejavnosti 
svetovnega ranga z obravnavanjem celotne 
inovacijske verige od zamisli do uporabe in 
izkoriščanja ter bo z ustvarjanjem novih
priložnosti za raziskovalce v okviru
ukrepov Marie Sklodowske-Curie 
zagotovil razvoj evropskega 
raziskovalnega prostora. EIT bo, 
zahvaljujoč se povezavi s programom 
„Erasmus za vse“, za pridobivanje novih 
znanj in spretnosti izkoristil evropski 
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intelektualni potencial na področju 
inovacij ter stike s podjetništvom.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT namerava na podlagi teh izkušenj 
utrditi in dalje razviti svojo vlogo 
„vlagatelja“, ki podpira obstoječe centre 
odličnosti na področju raziskav, 
podjetništva in visokega šolstva v Evropi, 
jim omogoča, da se združijo in prek SZI 
spodbuja dolgoročna sistematska 
sodelovanja med njimi. 

EIT namerava na podlagi teh izkušenj 
utrditi in dalje razviti svojo vlogo 
„vlagatelja“, ki podpira obstoječe centre 
odličnosti na področju raziskav, 
podjetništva in visokega šolstva v Evropi, 
jim omogoča, da se združijo in prek SZI 
spodbuja dolgoročna sistematska 
sodelovanja med njimi. Za doseganje tega 
cilja je treba sprožiti kampanje 
informiranja, pri katerih se uporabijo vsa 
sredstva in vse poti komunikacije, s čimer 
bi zagotovili, da bodo univerze in študenti 
imeli zadosten dostop do informacij o 
delovanju in ciljih EIT in SZI.

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

SZI ne gradijo samo na obstoječi odlični 
raziskovalni bazi svojih partnerjev, temveč 
so tudi na čelu spodbujanja in izvajanja 
izobraževalnega poslanstva EIT. Namen je 
izobraževati in usposabljati nadarjene ljudi 
v spretnostnih, znanju in miselnosti, 
potrebnih v globalnem gospodarstvu, ki 
temelji na znanju. V ta namen EIT med 
drugim dejavno spodbuja programe 
izobraževanja z znakom EIT s 
spremljanjem njihove kakovosti in 
skladnega izvajanja po vseh SZI. Pri tem 

SZI ne gradijo samo na obstoječi odlični 
raziskovalni bazi svojih partnerjev, temveč 
so tudi na čelu spodbujanja in izvajanja 
izobraževalnega poslanstva EIT. Namen je 
izobraževati in usposabljati nadarjene ljudi 
v spretnostnih, znanju in miselnosti, 
potrebnih v globalnem gospodarstvu, ki 
temelji na znanju. V ta namen EIT med 
drugim dejavno spodbuja programe 
izobraževanja z znakom EIT s 
spremljanjem njihove kakovosti in 
skladnega izvajanja po vseh SZI. Pri tem 
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delu se bodo močno opirali na ocene 
kolegov in izvedencev ter vzpostavili 
dialog z nacionalnimi organi in organi za 
zagotavljanje kakovosti. To bo izboljšalo 
nacionalno in mednarodno priznavanje 
kvalifikacij z znakom EIT in povečalo 
njihovo privlačnost v svetovnem merilu, 
hkrati pa bo zagotovilo platformo za 
sodelovanje na mednarodni ravni. V 
prihodnosti se bo SZI spodbujalo, da svoje 
izobraževalne dejavnosti razširijo preko 
podiplomskega izobraževanja, ob večji 
izbiri različnih načinov študija, da bi 
poskrbeli za širši nabor inovativnih 
dejavnosti strokovnega izpopolnjevanja, 
vključno z izobraževanjem vodilnih 
delavcev, programi usposabljanja po meri 
in poletnimi šolami. Da bi povečale učinek
svojih izobraževalnih dejavnosti in dosegle 
širše občinstvo, lahko SZI predvidijo na 
eksperimentalni podlagi oblikovanje 
modulov za dodiplomske programe ali 
svežnje, namenjene šolskemu 
izobraževanju.

delu SZI uporabljajo vrsto meril kakovosti 
za študijske stopnje z znakom EIT (tj. po 
bolonjskem procesu podjetništvo, ki 
omogoča tesno sektorsko mobilnost med 
univerzo in industrijo), zato da se
ohranijo visoki akademski standardi, 
nenazadnje pa tudi zagotovi ugled in 
prestiž evropskih univerz. Poleg tega se 
bodo močno opirali na ocene kolegov in 
izvedencev ter vzpostavili dialog z 
nacionalnimi organi in organi za 
zagotavljanje kakovosti. To bo izboljšalo 
nacionalno in mednarodno priznavanje 
kvalifikacij z znakom EIT in povečalo 
njihovo privlačnost v svetovnem merilu, 
hkrati pa bo zagotovilo platformo za 
sodelovanje na mednarodni ravni. V 
prihodnosti se bo SZI spodbujalo, da svoje 
izobraževalne dejavnosti razširijo preko 
podiplomskega izobraževanja, ob večji 
izbiri različnih načinov študija, da bi 
poskrbeli za širši nabor inovativnih 
dejavnosti strokovnega izpopolnjevanja, 
vključno z izobraževanjem vodilnih 
delavcev, programi usposabljanja po meri 
in poletnimi šolami. Univerze bodo še 
naprej ohranjale akademsko svobodo 
glede znanja in raziskav, pri iskanju 
sinergij z interesi podjetij pa bodo skrbele 
za zaščito svojih izobraževalnih
programov.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.1. – odstavek 5 – alinea 2 a (novo) (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 določil merila za študijske stopnje z 
znakom EIT, da zagotovi njihovo 
akademsko veljavnost in visoke standarde.
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Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.1. – odstavek 5 – alinea 3 (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 vzpostavil sistem strokovnega 
vrednotenja za kvalifikacije z znakom EIT 
in sodeloval v dialogu z nacionalnimi in 
mednarodnimi organi za zagotavljanje 
kakovosti;

 dejavno zagotavljal usklajenost in 
enakovrednost znotraj celotnega EIT, in 
sicer z vzpostavitvijo sistema strokovnega 
vrednotenja za kvalifikacije z znakom EIT 
in sodeloval v dialogu z nacionalnimi in 
mednarodnimi organi za zagotavljanje 
kakovosti;

Predlog spremembe13

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.1. – odstavek 5 – alinea 4 (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 spodbujal SZI k razširitvi izbire 
dejavnosti izobraževanja in usposabljanja.

 spodbujal SZI k razširitvi izbire 
dejavnosti izobraževanja in usposabljanja, 
zlasti dejavnosti, katerih namen je dajanje 
priložnosti SZI, da svoje znanje delijo z 
institucijami, ki jih morebiti zanima 
sodelovanje v prihodnjih SZI ter k 
ozaveščanju o obstoju teh izobraževalnih 
programov.

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.1. – odstavek 5 – alinea 4 a (novo) (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 pozival SZI, naj študentom zagotovijo 
ustrezne informacije glede priznanja 
študijskih stopenj, pridobljenih v drugi 
državi članici.
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.1. – odstavek 5 – alinea 4 b (novo) (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 določil skupne postopke akreditacije za 
diplome in študijske stopnje na evropski 
ravni.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bi izboljšal učinke in dajal pobude za 
inovacije na novih področjih družbenih 
izzivov, bo EIT postopoma razširil svoj 
portfelj SZI. Z zasledovanjem naraščajoče 
poti razvoja pri ustanavljanju novih SZI bo 
EIT zagotovil, da bodo izkušnje, 
pridobljene iz prejšnjih krogov, ustrezno 
upoštevane in da se SZI ustanovijo samo 
na področjih, na katerih obstajata očiten 
inovacijski potencial in vrhunska odličnost, 
na katerih se lahko gradi. V obdobju 2014–
2020 bodo zato nove SZI ustanovljene v 
dveh valovih, tj. tri nove SZI v letu 2014 in 
tri v letu 2018, kar bo privedlo do portfelja 
devetih SZI v obdobju 2014–2020 (kar 
pomeni vzpostavitev od 40 do 50 
kolokacijskih centrov po vsej EU).
Morebitni novi postopek izbire za SZI v 
letu 2018 mora v veliki meri temeljiti na 
rezultatih temeljitega zunanjega 
vrednotenja EIT in obstoječih SZI, 
vključno z oceno gospodarskega in 
družbenega učinka SZI ter prispevka EIT h 
krepitvi inovacijske zmogljivosti EU in 
držav članic, kakor tudi na rezultatih iz 
vrednotenj programa Obzorje 2020.

Da bi izboljšal učinke in dajal pobude za 
inovacije na novih področjih družbenih 
izzivov, bo EIT postopoma razširil svoj 
portfelj SZI. Z zasledovanjem naraščajoče 
poti razvoja pri ustanavljanju novih SZI bo 
EIT zagotovil, da bodo izkušnje, 
pridobljene iz prejšnjih krogov, ustrezno 
upoštevane in da se SZI ustanovijo samo 
na tematskih področjih, na katerih
obstajajo očiten inovacijski potencial in
pomembni socialni učinki ter vrhunska 
odličnost, na katerih se lahko gradi. V 
obdobju 2014–2020 bodo zato nove SZI 
ustanovljene v dveh valovih, tj. tri nove 
SZI v letu 2014 in tri v letu 2018, kar bo 
privedlo do portfelja devetih SZI v obdobju 
2014–2020 (kar pomeni vzpostavitev od 40 
do 50 kolokacijskih centrov po vsej EU).
Morebitni novi postopek izbire za SZI v 
letu 2018 mora v veliki meri temeljiti na 
rezultatih temeljitega zunanjega 
vrednotenja EIT in obstoječih SZI, 
vključno z oceno gospodarskega in 
družbenega učinka SZI ter prispevka EIT h 
krepitvi inovacijske zmogljivosti EU in 
držav članic, kakor tudi na rezultatih iz 
vrednotenj programa Obzorje 2020.
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Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nove SZI bodo vzpostavljene na področjih 
z veliki družbenimi izzivi, ki imajo 
resničen potencial za inovacije. EIT s tem 
v celoti prispeva k ciljem širšega programa 
politike EU in zlasti k ciljem programa 
Obzorje 2020, ki opredeljuje številne 
velike družbene izzive, ter k 
spodbujevalnim tehnologijam in 
industrijskim tehnologijam. Cilj je 
vzpostaviti SZI na tematskih področjih, ki 
se lahko zaradi svoje velikosti in zapletene 
narave rešujejo samo z meddisciplinarnim, 
čezmejnim in medsektorskim pristopom.
Izbira tematskih področij zato mora 
temeljiti na skrbni analizi, ali SZI lahko 
prispeva resnično dodano vrednost in 
pozitivno vpliva na gospodarstvo in 
družbo.

Nove SZI bodo vzpostavljene na tematskih
področjih z veliki družbenimi izzivi, ki 
imajo resničen potencial za inovacije. EIT 
s tem v celoti prispeva k ciljem širšega 
programa politike EU in zlasti k ciljem 
programa Obzorje 2020, ki opredeljuje 
številne velike družbene izzive. Cilj je 
vzpostaviti SZI na tematskih področjih, ki 
se lahko zaradi svoje velikosti in zapletene 
narave rešujejo samo z meddisciplinarnim, 
čezmejnim in medsektorskim pristopom.
Izbira tematskih področij zato mora 
temeljiti na skrbni analizi, ali SZI lahko 
prispeva resnično dodano vrednost in 
pozitivno vpliva na gospodarstvo in 
družbo. Sredstva za nov SZI se dodelijo na 
konkurenčni osnovi ter ob upoštevanju 
kakovosti in potenciala projektov, hkrati 
pa se vsakemu projektu zagotovi dovolj 
sredstev za dejansko zagotavljanje 
inovacij.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 3 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 zahtevati naddisciplinarne pristope in
razvoj novih vrst izobraževanja prek meja 
disciplin;

 zahtevati naddisciplinarne pristope in
spodbujati univerze k razvijanju novih vrst 
izobraževanja prek meja disciplin;

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena tematskih področij, ki jih je EIT 
predlagal v osnutku in ki jih je predlagala 
širša skupnost zainteresiranih strani, je 
jasno pokazala nekatere razlike glede 
možnega učinka, ki bi ga vzpostavitev SZI 
zagotavljala. Zaradi tega so bile številne 
teme povsem opuščene, druge pa so bile na 
novo opredeljene, da bi bolje ustrezale 
posebnostim evropskega in svetovnega 
okolja na tem področju.

Ocena tematskih področij, ki jih je EIT 
predlagal v osnutku in ki jih je predlagala 
širša skupnost zainteresiranih strani, je 
jasno pokazala nekatere razlike glede 
možnega učinka, ki bi ga vzpostavitev SZI 
zagotavljala. Zaradi tega so bile številne 
teme povsem opuščene, druge pa so bile na 
novo opredeljene, da bi bolje ustrezale 
posebnostim evropskega in svetovnega 
okolja na tem področju. V zvezi s 
prihodnjimi SZI v sektorjih, ki se še ne 
upoštevajo, vendar izpolnjujejo dana 
merila (na primer na pomorskem 
področju), bi bilo treba upoštevati redno 
oceno razvoja raziskovalnega potenciala 
in morebiten razvoj nove inovacijske 
dinamike.

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 5 - uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednja tematska področja so bila 
opredeljena kot področja, pri katerih ima
vzpostavitev nove SZI največje možnosti 
za dodajanje vrednosti obstoječim 
dejavnostim in zagotavljanje resničnega 
pospeška inovacijam:

Naslednja tematska področja so bila 
opredeljena kot področja, pri katerih 
vzpostavitev nove SZI lahko prinese 
dodano vrednost obstoječim dejavnostim 
in ima za posledico resnični pospešek
inovacijam: Glede tematskih področij, ki 
bodo na koncu izbrana za prihodnje SZI, 
je seznam zgolj okviren:

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za drugi val v letu 2018 bodo preučene
preostale teme (mobilnost v mestih, 

Za drugi val v letu 2018 se lahko preučijo
preostale teme z navedenega seznama 
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proizvodnja z dodano vrednostjo in 
pametne varne družbe), ob upoštevanju 
morebitnih prihodnjih novih in 
nepredvidenih izzivov.

(mobilnost v mestih, proizvodnja z dodano 
vrednostjo in pametne varne družbe),
skupaj z drugimi temami, ki upoštevajo 
morebitne prihodnje nove in nepredvidene 
izzive.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebna pozornost naj se nameni tudi 
vlogi humanističnih ved v visokošolskem 
izobraževanju, saj znatno prispevajo tako 
k gospodarskem življenju kot k 
pospeševanju evropske kulture in 
dediščine. Zato se humanističnih ved pri 
iskanju tem za prihodnje SZI ne sme 
zanemariti.

Predlog spremembe23

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 10 – alinea 1 a (novo) (v okviru) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 se izčrpno posvetoval z vsemi 
zainteresiranimi stranmi – poleg univerz, 
podjetij, podjetnikov in raziskovalnih 
centrov tudi s civilno družbo, lokalnimi 
oblastmi in ustreznimi nevladnimi 
organizacijami, pred odločitvijo o tem, 
katera tematska področja bodo zajeta v 
tretji fazi SZI v letu 2018.
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Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 10 – alinea 1 b (novo) (v okviru) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 si odločno prizadeval zagotoviti, da bo o 
prihodnjih postopkih izbire SZI seznanil 
čimvečje število potencialnih 
zainteresiranih strani; Te prejmejo vse 
potrebne informacije , ki jim bodo 
pomagale pri razmisleku o tem, kakšen, če 
sploh, je lahko njihov prispevek. Pri tem 
se posebno pozornost posveti tistim 
področjem in regijam, ki doslej še niso 
imele udeležencev v obstoječih SZI.

Predlog spremembe 25

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.1.2. – odstavek 10 – alinea 2 a (novo) (v okviru) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 zagotovil, da bo socialni vidik v SZI 
najbolj pomembno merilo in da bo bolj 
prepoznaven pri vseh družbenih izzivih.

Predlog spremembe 26

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V začetnem obdobju je EIT svoja 
prizadevanja v glavnem osredotočal na 
ustanovitev SZI. Medtem ko je jasen cilj za 
EIT krepiti obstoječe centre odličnosti, bo 
EIT prav tako moral zagotoviti koristi za 
območja Unije, ki v SZI ne sodelujejo 
neposredno. Zaradi tega je bistvenega 
pomena za EIT, da dejavno spodbuja 
širjenje dobrih praks za povezovanje 

V začetnem obdobju je EIT svoja 
prizadevanja v glavnem osredotočal na 
ustanovitev SZI. Medtem ko je jasen cilj za 
EIT krepiti obstoječe ali spodbujati 
nastanek novih centrov odličnosti, bo EIT 
prav tako moral zagotoviti koristi za 
območja Unije, ki v SZI ne sodelujejo 
neposredno. Za EIT je tudi pomembno 
povečati svojo prepoznavnost v državah 
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trikotnika znanja, da bi razvil skupno 
kulturo izmenjave inovacij in znanja.

članicah, ki še niso udeležene pri SZI, 
zlasti tistih, ki imajo manj izkušenj s temi 
oblikami skupnega vlaganja. V vseh 
primerih velja poleg načela subsidiarnosti 
tudi merilo odličnosti. Zaradi tega je 
bistvenega pomena za EIT, da dejavno 
spodbuja širjenje dobrih praks, kot je 
odprto raziskovanje in javna objava 
rezultatov, za povezovanje trikotnika 
znanja, da bi razvil skupno kulturo 
izmenjave inovacij in znanja.

Predlog spremembe 27

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT mora v prihodnje delati na tem, da 
postanejo izkušnje SZI razumljive in 
ponovljive ter jih vgraditi v kulturo, ki 
lahko deluje kot vzornik v Evropi in zunaj 
nje. S prepoznavanjem, analiziranjem in 
izmenjavo dobrih praks ter novimi modeli 
SZI za upravljanje in financiranje si EIT 
prizadeva zagotoviti, da se znanje, 
ustvarjeno znotraj EIT in njegovih SZI, 
razširja in izkorišča v prid ljudi in 
institucij, vključno s tistimi, ki ne 
sodelujejo neposredno v SZI.

EIT mora v prihodnje delati na tem, da 
postanejo izkušnje SZI razumljive in 
ponovljive ter jih vgraditi v kulturo, ki 
lahko deluje kot vzornik v Evropi in zunaj 
nje. S prepoznavanjem, analiziranjem in 
izmenjavo dobrih praks ter novimi modeli 
SZI za upravljanje in financiranje si EIT 
prizadeva zagotoviti, da se znanje, 
ustvarjeno znotraj EIT in njegovih SZI, 
razširja in izkorišča v prid državljanov, 
zasebnih subjektov in institucij, vključno s 
tistimi, ki ne sodelujejo neposredno v SZI.

Predlog spremembe 28

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT ima lahko odločilno vlogo pri 
združevanju različnih pristopov, ki jih 
uporabljajo SZI, in pri doseganju njihove 
prenosljivosti na področja, na katerih je 
inovacijska zmogljivost majhna in ki sicer 
ne bi bila sposobna izkoristiti izkušenj, ki 
jih je pridobil EIT. Takšen obseg bo 

EIT ima lahko odločilno vlogo pri 
združevanju različnih pristopov, ki jih 
uporabljajo SZI, in pri doseganju njihove 
prenosljivosti na tematska področja, na 
katerih je inovacijska zmogljivost majhna 
in ki sicer ne bi bila sposobna izkoristiti 
izkušenj, ki jih je pridobil EIT. Takšen 
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zagotovil, da bodo koristi izkušenj EIT 
spodbujale razvoj inovacijske zmogljivosti 
na teh področjih. S to dejavnostjo je 
mogoče ustvariti velike donose, če temelji 
na delu SZI.

obseg bo zagotovil, da bodo koristi 
izkušenj EIT spodbujale razvoj inovacijske 
zmogljivosti na teh področjih. S to 
dejavnostjo je mogoče ustvariti velike 
donose, če temelji na delu SZI. Pri tem je 
zelo pomembno, da se koncept 
inovativnosti uporablja tudi na 
akademskih področjih, kjer se lahko 
oblikujejo zamisli in koncepti ali novi 
materialni dokazi glede kulturne 
preteklosti in sedanjosti Evrope.

Predlog spremembe 29

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadarjeni ljudje so osrednjega pomena za 
uspešne inovacije. Ena od 
najpomembnejših vlog EIT je dati 
nadarjenim ljudem priložnost, da v polni 
meri izkoristijo svoje zmožnosti, in 
ustvariti okolja, v katerih lahko uspevajo.
EIT ustvarja taka okolja s pomočjo SZI, 
vendar jih mora dopolniti s strategijami za 
privabljanje in vključevanje vrhunskih 
talentov izven SZI.

Nadarjeni ljudje so osrednjega pomena za 
uspešne raziskave in odprti za inovacije, če 
jim le omogočimo ustrezno izobrazbo in 
ponudimo delo v spodbudnem okolju. Ena 
od najpomembnejših vlog EIT je dati 
nadarjenim ljudem priložnost, da v polni 
meri izkoristijo svoje zmožnosti, in 
ustvariti okolja, v katerih lahko uspevajo.
EIT ustvarja taka okolja s pomočjo SZI, 
vendar jih mora dopolniti s strategijami za 
privabljanje in vključevanje vrhunskih 
talentov izven SZI.

Predlog spremembe 30Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega mora EIT imeti jasno vlogo pri 
privabljanju nadarjenih izven EU. Z 
oblikovanjem močne blagovne znamke in 
navezovanjem strateških povezav s 
ključnimi partnerji po svetu lahko EIT 
prispeva k privlačnosti partnerjev znotraj 
SZI. EIT mora v tesnem sodelovanju s SZI 
razviti močno mednarodno strategijo, s 
katero bi prepoznal in navezal stike z 

Poleg tega mora EIT imeti jasno vlogo pri 
privabljanju nadarjenih izven EU. Z 
oblikovanjem močne blagovne znamke in 
navezovanjem strateških povezav s 
ključnimi partnerji po svetu lahko EIT 
prispeva k privlačnosti partnerjev znotraj 
SZI. EIT mora v tesnem sodelovanju s SZI 
razviti močno mednarodno strategijo, s 
katero bi prepoznal in navezal stike z 
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ustreznimi sogovorniki in morebitnimi 
partnerji. V zvezi s tem morajo EIT in SZI 
v polni meri izkoristiti obstoječe pobude 
EU na tem področju, kot so program 
„Erasmus za vse“ in dejavnosti „Marie 
Curie“. EIT lahko poleg tega s 
spodbujanjem vzpostavitve mreže 
diplomantov EIT podpira izmenjavo 
znanja, mentorstvo in povezovanje v 
mreže.

ustreznimi sogovorniki in morebitnimi 
partnerji. V zvezi s tem morajo EIT in SZI 
v polni meri izkoristiti obstoječe pobude 
EU na tem področju, kot so program 
„Erasmus za vse“ in dejavnosti „Marie 
Curie“. Zagotovi se združljivost EIT z 
vsemi drugimi obstoječimi 
izobraževalnimi in raziskovalnimi 
programi (Evropski raziskovalni svet, 
skupna raziskovalna središča, evropska 
inovacijska partnerstva, koalicije znanja).
EIT lahko poleg tega s spodbujanjem 
vzpostavitve mreže diplomantov EIT 
podpira izmenjavo znanja, mentorstvo in 
povezovanje v mreže. To svojo nalogo 
lahko izpolnjuje tudi s podpiranjem 
raziskovalnih področij, povezanih z 
evropsko kulturo, kar vedno pritegne 
zanimanje sveta. 

Predlog spremembe 31

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT in njegovi SZI bi morali zagotoviti, 
da se znanstveni rezultati, ki izvirajo iz 
magistrskih ali doktorskih nalog, in 
njihova uporaba, pa tudi rezultati in 
uporaba, ki so pridobljeni pod njihovim 
okriljem, ustrezno objavijo ter tako 
prispevajo k mednarodnemu 
akademskemu dialogu.

Predlog spremembe 32

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 9 – alinea 1 (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 v tesnem sodelovanju s SZI uvedel 
shemo („EIT fellows“), ki bo omogočila, 
da se vrhunsko nadarjeni ljudje iz celotne

 v tesnem sodelovanju s SZI uvedel 
shemo („EIT fellows“), ki bo omogočila, 
da se različni predstavniki študentov, 
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EU in zunaj nje za omejeno obdobje
vključijo v dejavnosti kolokacijskih 
centrov SZI in na ta način ustvarijo 
vzajemne koristi za udeležence, pa tudi za 
SZI;

raziskovalcev, akademikov, učnega osebja 
in podjetnikov z vseh študijskih in 
poslovnih področij v Uniji, ki niso 
vključeni v obstoječe SZI, vrhunsko 
nadarjeni ljudje iz celotne Unije in zunaj 
nje za omejeno obdobje vključijo v 
dejavnosti kolokacijskih centrov SZI in na 
ta način ustvarijo vzajemne koristi za 
udeležence, pa tudi za SZI, hkrati pa 
pripomorejo k povečanju ozaveščenosti o 
dejavnostih SZI in k splošni 
prepoznavnosti EIT.

Predlog spremembe 33

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2 – odstavek 9 – alinea 1 a (novo) (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 zagotovil platformo za spodbujanje 
odličnosti, sodelovanja in skupnih 
projektov za univerze po vsej Uniji.

Predlog spremembe 34

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 9 – alinea 2 (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 vzpostavil/prilagodil potrebam spletno 
orodje, da bi zagotovil platformo za 
izmenjavo znanja in povezovanje v mreže 
okrog EIT;

 vzpostavil/prilagodil potrebam spletno 
orodje, da bi zagotovil platformo za 
izmenjavo znanja in povezovanje v mreže 
okrog EIT. To orodje se uporablja za 
spodbujanje študentov, raziskovalcev, 
akademikov, učnega osebja in 
podjetnikov, ki niso vključeni v obstoječe 
SZI, da se seznanijo z delom, ki ga 
trenutno izvajajo obstoječi SZI, in načrti o 
prihodnjih fazah SZI, ter se iz tega dela 
kaj naučijo.

Predlog spremembe 35
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Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 9 – alinea 2 a (novo) (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 razvil orodja, s katerimi bo olajšal 
prepoznavanje pravic intelektualne 
lastnine, ki se pojavijo na področju ali v 
okviru raziskav, ter pridobivanje, 
prenehanje veljavnosti ali prenos teh 
pravic v specifičnih primerih in glede na 
potrebe akterjev;

Predlog spremembe 36

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.2. – odstavek 9 – alinea 4 (v okviru)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 omogočil sistematičen dostop širše 
inovacijske skupnosti v EU in izven nje do 
izkušenj in zgodb o uspehu v okviru SZI.
To lahko vključuje razvoj repozitorija 
odprtih programov iz dejavnosti 
izobraževanja in usposabljanja v okviru 
EIT in SZI.

 omogočil sistematičen dostop širše 
inovacijske skupnosti v EU in izven nje do 
izkušenj in zgodb o uspehu v okviru SZI.
To vključuje razvoj repozitorija odprtih 
programov iz dejavnosti izobraževanja in 
usposabljanja v okviru EIT in SZI, ki bo na 
voljo univerzam in visokošolskim 
ustanovam po vsej Uniji.

Predlog spremembe 37

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.3. – odstavek 5 - uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je okrepila podporo EIT pri 
vzpostavljanju k rezultatom usmerjenega 
zanesljivega in stabilnega sistema 
spremljanja. Ta sistem spremljanja bo 
zagotovil polno odgovornost EIT in SZI, 
kakovost rezultatov in prispevek k 
prednostnim nalogam programa Obzorje 
2020 ter hkrati omogočil dovolj 
prilagodljivosti v poslovni dinamiki SZI.
Omogočil bo razvoj zmogljivosti EIT za 

Komisija je okrepila podporo EIT pri 
vzpostavljanju k rezultatom usmerjenega 
zanesljivega in stabilnega sistema 
spremljanja. Ta sistem spremljanja bo 
zagotovil polno odgovornost EIT in SZI, 
kakovost rezultatov in prispevek k 
prednostnim nalogam programa Obzorje 
2020 ter hkrati omogočil dovolj 
prilagodljivosti v raziskovalni in poslovni 
dinamiki SZI. Omogočil bo razvoj 



AD\912360SL.doc 25/30 PE489.612v02-00

SL

zbiranje in analiziranje vhodnih podatkov, 
prejetih od SZI, merjenje uspešnosti EIT 
glede na njegove lastne cilje ter primerjavo 
praks EIT in SZI z najboljšimi praksami na 
evropski in svetovni ravni. Ta sistem bo 
oblikovan tako, da bo prilagodljiv, po 
potrebi pa bo upoštevan tudi razvijajoči se 
portfelj dejavnosti EIT in SZI. Na podlagi 
priporočil neodvisnega zunanjega 
ocenjevanja in splošnih določb o 
spremljanju iz programa Obzorje 2020 je 
Komisija v povezavi z EIT in SZI 
predlagala vzpostavitev k rezultatom 
usmerjenega sistema spremljanja 
uspešnosti EIT, ki bo obravnaval štiri ravni 
dejavnosti:

zmogljivosti EIT za zbiranje in analiziranje 
vhodnih podatkov, prejetih od SZI, 
merjenje uspešnosti EIT glede na njegove 
lastne cilje ter primerjavo praks EIT in SZI 
z najboljšimi praksami na evropski in 
svetovni ravni. Ta sistem bo oblikovan 
tako, da bo prilagodljiv, po potrebi pa bo 
upoštevan tudi razvijajoči se portfelj 
dejavnosti EIT in SZI. Na podlagi 
priporočil neodvisnega zunanjega 
ocenjevanja in splošnih določb o 
spremljanju iz programa Obzorje 2020 je 
Komisija v povezavi z EIT in SZI 
predlagala vzpostavitev k rezultatom 
usmerjenega sistema spremljanja 
uspešnosti EIT, ki bo obravnaval štiri ravni 
dejavnosti:

Predlog spremembe 38

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.3. – odstavek 5 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 raven EIT: ocenjevanje rezultatov EIT 
kot uspešnega in učinkovitega organa EU;
to bo merjeno z vidika podpore, ki jo nudi 
SZI, intenzivnosti in pokrivanja njegovih 
dejavnosti ozaveščanja in povezovanja, 
razširjanja in mednarodnih dejavnosti ter 
njegove sposobnosti zagotavljanja 
poenostavljenih postopkov;

 raven EIT: ocenjevanje rezultatov EIT 
kot uspešnega in učinkovitega organa EU;
to bo merjeno z vidika podpore, ki jo nudi 
SZI, intenzivnosti in pokrivanja njegovih 
dejavnosti ozaveščanja in povezovanja, 
razširjanja in mednarodnih dejavnosti ter 
njegove sposobnosti zagotavljanja 
poenostavljenih postopkov, pa tudi z 
vidika spodbujanja nastanka centrov 
odličnosti kot načina širjenja raziskav in 
inovacij po vsej Uniji.

Predlog spremembe 39

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.3. – odstavek 5 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 raven sodelovanja med SZI: spremljanje 
prispevka vseh SZI k doseganju strateških 

 raven posameznih SZI: spremljanje 
prispevka vseh SZI k doseganju strateških 
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ciljev EIT, ki so opredeljeni v zadevnem 
instrumentu, kot je kazalnik dosežkov EIT; 

ciljev EIT, ki so opredeljeni v zadevnem 
instrumentu, kot je kazalnik dosežkov EIT, 
ter k spodbujanju interdisciplinarnih 
raziskav kot načina krepitve nastajanja 
novih področij raziskav in inovacij ter 
njihove podpore.

Predlog spremembe 40

Predlog sklepa
Priloga – točka 2.3. – odstavek 5 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 raven posameznih SZI: spremljanje 
uspešnosti posameznih SZI na podlagi 
individualnih ciljev in ključnih kazalnikov 
uspešnosti, opredeljenih v poslovnih 
načrtih posameznih SZI. SZI imajo 
različne poslovne modele in trge, zato 
imajo tudi različne ključne industrijske 
kazalnike uspešnosti, ki so bistvenega 
pomena za uspešno upravljanje posamezne 
SZI.

 raven posameznih SZI: spremljanje 
uspešnosti posameznih SZI na podlagi 
individualnih ciljev in ključnih kazalnikov 
uspešnosti, opredeljenih v poslovnih 
načrtih posameznih SZI. SZI imajo 
različne poslovne modele in trge, zato 
imajo tudi različne ključne industrijske 
kazalnike uspešnosti, ki so bistvenega 
pomena za uspešno upravljanje posamezne 
SZI. Razen tega se spodbuja vzpostavitev 
kolokacijskih centrov kot načina širjenja 
njihovih dejavnosti in pospeševanja 
zamisli o sodelovanju na lokalni, 
regionalni ali nacionalni ravni, kot 
prispevka k ciljem EIT.

Predlog spremembe41

Predlog sklepa
Priloga – točka 3.1. – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V zvezi s tem so odločujoči dejavniki 
velikost, sestava in postopki upravnega 
odbora. Načelo neodvisnih članov, 
združeno z omejenim številom izvoljenih 
članov, ki predstavljajo skupnost SZI, se je 
izkazalo kot dobro in omogoča zbiranje 
strokovnega znanja iz celotnega trikotnika 
znanja. Vendar je prvotni model z 18 
izvoljenimi člani plus v zadnjem času 

V zvezi s tem so odločujoči dejavniki 
velikost, sestava in postopki upravnega 
odbora. Načelo neodvisnih članov, 
združeno z omejenim številom izvoljenih 
članov, ki predstavljajo skupnost SZI, se je 
izkazalo kot dobro in omogoča zbiranje 
strokovnega znanja iz celotnega trikotnika 
znanja. Vendar je prvotni model z 18 
izvoljenimi člani plus v zadnjem času 



AD\912360SL.doc 27/30 PE489.612v02-00

SL

štirimi dodatnimi predstavniki SZI pokazal 
svoje omejitve. Po velikosti manjši odbor 
bo privedel do bolj učinkovitega odločanja 
in zmanjšal upravne stroške. Ne nazadnje 
se lahko nadaljnja učinkovitost doseže s 
ponovnim osredotočanjem upravnega 
odbora EIT na njegovo osrednjo vlogo, to 
je zagotavljanje strateškega usmerjanja. 
Poleg tega se bo z okrepljenim 
posvetovanjem z Evropsko komisijo o 
triletnem delovnem programu EIT še 
dodatno okrepila usklajenost z drugimi 
pobudami EU. Informacije o EIT in SZI iz 
triletnega delovnega programa EIT bodo 
omogočile oceno in zagotovitev 
dopolnjevanja z drugimi deli programa 
Obzorje 2020 ter drugimi politikami in 
instrumenti Unije. Vse te spremembe so 
bile vključene v spremenjeno Uredbo o 
EIT, priloženo k SIP. 

štirimi dodatnimi predstavniki SZI pokazal 
svoje omejitve. Po velikosti manjši odbor 
bo privedel do bolj učinkovitega odločanja 
in zmanjšal upravne stroške. Ne nazadnje 
se lahko nadaljnja učinkovitost doseže s 
ponovnim osredotočanjem upravnega 
odbora EIT na njegovo osrednjo vlogo, to 
je zagotavljanje strateškega usmerjanja. V 
ta namen bi bil izredno koristen odbor 
akademskih strokovnjakov, ki bi 
zagotavljal dragoceno pomoč in 
svetovanje upravnemu odboru glede 
vsebin, ki se večinoma navezujejo na 
akademske strategije in izobraževalne 
prakse SZI, katerih naloga bo nadzorovati 
vsebino programov, njihova merila 
kakovosti ter socialne in kulturne vidike. 
Poleg tega se bo z okrepljenim 
posvetovanjem z Evropsko komisijo o 
triletnem delovnem programu EIT še 
dodatno okrepila usklajenost z drugimi 
pobudami EU. Informacije o EIT in SZI iz 
triletnega delovnega programa EIT bodo 
omogočile oceno in zagotovitev 
dopolnjevanja z drugimi deli programa 
Obzorje 2020 ter drugimi politikami in 
instrumenti Unije. Vse te spremembe so 
bile vključene v spremenjeno Uredbo o 
EIT, priloženo k SIP. 
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Predlog sklepa
Priloga – točka 3.2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z oddaljitvijo od zgolj vloge upravitelja bo 
sedež EIT optimiziral svoje operativne 
funkcije, da bo lahko vodil SZI do 
maksimalne uspešnosti in dal dobre 
rezultate na voljo širši javnosti. Večja 
učinkovitost se lahko doseže z 
zagotavljanjem številnih centraliziranih 
storitev in funkcij, in ne na individualni 
ravni SZI. Medtem ko vse SZI obravnavajo 
določene teme, pa so številni elementi 

Z oddaljitvijo od zgolj vloge upravitelja bo 
sedež EIT optimiziral svoje operativne 
funkcije, da bo lahko vodil SZI do 
maksimalne uspešnosti in dal dobre 
rezultate na voljo širši javnosti. Večja 
učinkovitost se lahko doseže z 
zagotavljanjem številnih centraliziranih 
storitev in funkcij, in ne na individualni 
ravni SZI. Medtem ko vse SZI obravnavajo 
določene teme, pa so številni elementi 
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medsektorske narave in ravno pri teh lahko 
EIT zagotovi oprijemljivo dodano 
vrednost. Take funkcije ponudnika znanja 
se lahko zlasti nanašajo na to, da sedež EIT 
postane posrednik informacij in premišljen 
sogovornik, npr. pri spodbujanju izmenjave 
in vzajemnega učenja SZI, olajševanju 
odnosov z institucijami EU in drugimi 
ključnimi organizacijami, kot je 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (OECD), ali glede specifičnih 
medsektorskih vprašanj, kot je svetovanje 
glede intelektualne lastnine, prenos
tehnologije in znanja, primerjanje z 
najboljšimi mednarodnimi praksami, ali
izvajanje študij predvidevanj za 
opredelitev prihodnjih usmeritev za EIT in 
SZI. EIT in SZI se morajo skupaj odločiti, 
kje se lahko te naloge zelo učinkovito 
obravnavajo. V tem pogledu bo bistvenega 
pomena za EIT in SZI, da vzpostavijo 
trajne mehanizme za sistematično 
sodelovanje okrog medsektorskih vprašanj.

medsektorske narave in ravno pri teh lahko 
EIT zagotovi oprijemljivo dodano 
vrednost. Take funkcije ponudnika znanja 
se lahko zlasti nanašajo na to, da sedež EIT 
postane posrednik informacij in premišljen 
sogovornik, npr. pri spodbujanju izmenjave
SZI, preglednosti, zagotavljanju 
informacij (zlasti na področju 
intelektualne lastnine) in razvoju
vzajemnega učenja, olajševanju odnosov z 
institucijami EU in drugimi ključnimi 
organizacijami, kot je Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD). Tako bo lahko obravnaval 
specifična medsektorska vprašanja, kot je 
svetovanje glede odprtih raziskav, skupnih 
raziskav, zakonodaje o intelektualni 
lastnini in konkurenci, prenosu
tehnologije in znanja, primerjanja z 
najboljšimi mednarodnimi praksami, ali
izvajanja študij predvidevanj za 
opredelitev prihodnjih usmeritev za EIT in 
SZI. EIT in SZI se morajo skupaj odločiti, 
kje se lahko te naloge zelo učinkovito 
obravnavajo. V tem pogledu bo bistvenega 
pomena za EIT in SZI, da vzpostavijo 
trajne mehanizme za sistematično 
sodelovanje okrog medsektorskih vprašanj.
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Predlog sklepa
Priloga – informativni list 2 – del 4 – odstavek 1 – alinea 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Spodbuja mednarodno razvojno 
sodelovanje pri izboljšanju pridelave 
hrane in dviganju ravni ter kakovosti 
hrane ter prehrambenega sektorja.
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Predlog sklepa
Priloga – informativni list 4 – del 3 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podoben način bi se prav tako 
povezovala s eko-inovacijskimi projekti 
replikacije trga programa za konkurenčnost 
in inovacije, v okviru katerih je recikliranje 
materialov eno od prednostnih področij.
Pridobivanje takih izkušenj se bo 
nadaljevalo v okviru programa Obzorje 
2020, in sicer v okviru družbenih izzivov
„podnebne spremembe“, „gospodarnost z 
viri“ in „trajnostna dobava surovin“.

Na podoben način bi se prav tako 
povezovala s eko-inovacijskimi projekti 
replikacije trga programa za konkurenčnost 
in inovacije, v okviru katerih je recikliranje 
materialov eno od prednostnih področij.
Pridobivanje takih izkušenj se bo 
nadaljevalo v okviru programa Obzorje 
2020, in sicer v okviru družbenih izzivov
„podnebne spremembe“, „gospodarnost z 
viri“ in „trajnostna dobava surovin“ter s 
spodbujanjem uporabe materialov, ki 
zagotavljajo večjo odpornost kulturne 
dediščine na posledice časa.
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