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Pozměňovací návrh 67
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
přisuzuje významnou roli Evropskému 
inovačnímu a technologickému institutu 
(dále jen „EIT“), který se podílí na velkém 
množství stěžejních iniciativ.

(1) Strategie Evropa 2020 pro inteligentní 
a udržitelný růst podporující začlenění 
přisuzuje významnou roli Evropskému 
inovačnímu a technologickému institutu 
(dále jen „EIT“), který se podílí na velkém 
množství stěžejních iniciativ, zejména 
„Unie inovací“.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V období 2014–2020 by měl EIT 
začleněním znalostního trojúhelníku 
výzkumu, inovací a vzdělávání přispívat 
k cílům rámcového programu pro výzkum 
a inovace – Horizont 2020 (dále jen 
„program Horizont 2020), který byl zřízen 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
č. XX/XXXX.

(2) V období 2014–2020 by měl EIT 
začleněním znalostního trojúhelníku 
výzkumu, inovací a vzdělávání, s cílem 
stimulovat excelenci a urychlit inovace,
přispívat k cílům rámcového programu pro 
výzkum a inovace – Horizont 2020 (dále 
jen „program Horizont 2020), který byl 
zřízen nařízením Evropského parlamentu a 
Rady č. XX/XXXX.

Or. en

Odůvodnění

Cílem EIT je začlenit tři části znalostního trojúhelníku, s cílem stimulovat excelenci, která 
urychluje inovaci.

Pozměňovací návrh 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Pravidla týkající se šíření výsledků 
prostřednictvím udělování licencí 
a volného přístupu a správy práv 
duševního vlastnictví jsou vymezeny v 
pravidlech pro účast.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) V pravidlech pro účast jsou vymezena 
pravidla týkající se správy práv duševního 
vlastnictví a ve Strategickém programu 
inovací (EIT).

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) EIT by měl přímo spolupracovat 
s vnitrostátními a regionálními 
představiteli a dalšími zúčastněnými 
stranami napříč inovačním řetězcem, 
a vytvářet tak pozitivní účinky na obou 
stranách. Aby se tento dialog a tato 
výměna staly systematičtějšími, mělo by 
být zřízeno fórum zúčastněných stran EIT, 
které by kolem průřezových otázek spojilo 
širší společenství zúčastněných stran.

(6) EIT by měl přímo spolupracovat s 
vnitrostátními a regionálními představiteli 
a dalšími zúčastněnými stranami napříč 
inovačním řetězcem, a vytvářet tak 
pozitivní účinky na obou stranách a další 
rozvíjení stabilní obchodní značky po celé 
Unii pro EIT jako centrum inovace. Aby 
se tento dialog a tato výměna staly 
systematičtějšími, mělo by být zřízeno 
fórum zúčastněných stran EIT, které by 
kolem průřezových otázek spojilo, v rámci 
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společné platformy, všechna znalostní a 
inovační společenství (dále již jen KIC) a
širší společenství zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) EIT by měl přímo spolupracovat 
s vnitrostátními a regionálními 
představiteli a dalšími zúčastněnými 
stranami napříč inovačním řetězcem, 
a vytvářet tak pozitivní účinky na obou 
stranách. Aby se tento dialog a tato 
výměna staly systematičtějšími, mělo by 
být zřízeno fórum zúčastněných stran EIT, 
které by kolem průřezových otázek spojilo 
širší společenství zúčastněných stran.

(6) EIT by měl přímo spolupracovat 
s vnitrostátními a regionálními 
představiteli a dalšími zúčastněnými 
stranami napříč inovačním řetězcem, 
a vytvářet tak pozitivní účinky na obou 
stranách. Aby se tento dialog a tato 
výměna staly systematičtějšími, mělo by 
být zřízeno fórum zúčastněných stran EIT, 
které by kolem průřezových otázek spojilo 
širší společenství zúčastněných stran. V 
této souvislosti by měla by být vedena 
informační kampaň zaměřená na 
univerzity, místní orgány a vnitrostátní 
parlamenty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) EIT by měl přímo spolupracovat 
s vnitrostátními a regionálními 
představiteli a dalšími zúčastněnými 
stranami napříč inovačním řetězcem, 
a vytvářet tak pozitivní účinky na obou 
stranách. Aby se tento dialog a tato 
výměna staly systematičtějšími, mělo by 
být zřízeno fórum zúčastněných stran EIT, 
které by kolem průřezových otázek spojilo 

(6) EIT by měl přímo spolupracovat 
s vnitrostátními a regionálními 
představiteli a dalšími zúčastněnými 
stranami napříč inovačním řetězcem, 
a vytvářet tak pozitivní účinky na obou 
stranách. Aby se tento dialog a tato 
výměna staly systematičtějšími, mělo by 
být zřízeno fórum zúčastněných stran EIT, 
které by kolem průřezových otázek spojilo 
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širší společenství zúčastněných stran. širší společenství zúčastněných stran 
včetně nevládních organizací.

Or. en

Odůvodnění

Dialog o inovaci a technologii jako způsob řešení společenských výzev by měl zahrnovat 
všechny zúčastněné strany ve společnosti pro účely celostního porozumění těmto výzvám. 
Pokračující dialog se všemi zúčastněnými stranami naplňuje navíc potřebu být v souladu s 
dynamikou společenských změn v průběhu času.

Pozměňovací návrh 74
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6 a) EIT podporuje, ze své podstaty a 
složení, víceoborové a interdisciplinární 
přístupy k inovacím a podnikání, včetně 
vývoje netechnologických řešení, 
organizačních přístupů, nových 
obchodních modelů a inovací v systémech 
a ve veřejném sektoru, které jsou 
nezbytným doplňkem technologické a 
technické inovační činnosti zaměřené na 
technologii.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6 a) EIT by měl aktivně usilovat o větší 
spolupráci se soukromým odvětvím a 
zejména s malými a středními podniky.

Or. en
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Odůvodnění

Účast soukromého sektoru jako důležitého prvku znalostního trojúhelníku má klíčový význam. 
V současných znalostních a inovačních společenstvích se však někdy vyskytuje nedostatečná 
účast soukromého sektoru. EIT by proto měl přijmout opatření pro zabezpečení zapojení 
soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 76
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6 b) Sociální inovace a sociální 
podnikatelství bude případně představovat 
významnou část činností EIT a 
znalostních a inovačních společenství, 
jako např. inovativních produktů, služeb a 
postupů, které jsou výsledkem znalostních 
a inovačních společenství a přímo reagují 
na velké společenské výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na 
znalostní a inovační společenství a objasnit 
původ jejich finančních zdrojů.

(7) Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na 
znalostní a inovační společenství a objasnit 
původ jejich finančních zdrojů. EIT by měl 
působit jako investor a řídit se 
podnikatelskou logikou a jeho investice by 
měly mít pákový efekt na jiné zdroje ze 
soukromých či veřejných prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na 
znalostní a inovační společenství a objasnit 
původ jejich finančních zdrojů.

(7) Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na 
znalostní a inovační společenství a objasnit 
původ jejich finančních zdrojů. EIT vytváří 
větší součinnost a co největší možnou 
doplňkovost se strukturálními fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Judith A. Merkies
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nová znalostní a inovační společenství, 
včetně jejich prioritních oblastí 
a organizace a načasování výběrového 
řízení, by měla být zahajována v souladu 
s podmínkami stanovenými strategickým 
programem inovací.

(9) Strategický program inovací stanoví 
podmínky, na jejichž základě dochází ke 
zřízení nových znalostních a inovačních 
společenství. Část rozpočtových 
prostředků vyhrazených na nová znalostní 
a inovační společenství na období v letech 
2014 až 2020 bude vynaloženo na nové 
znalostní a inovační společenství na 
základě témat vymezených ve strategickém 
inovačním programu.  Zbývající část 
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rozpočtových prostředků může EIT 
vyčlenit buď na posílení těchto 
znalostních a inovačních společenství, či 
na zřízení znalostních a inovačních 
společenství na jiná témata.  EIT se může 
svobodně rozhodnout o přiměřené 
velikosti, trvání a časovém rámci všech 
nových znalostních a inovačních 
společenství.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zvýšení flexibility inovační politiky EU musí mít EIT možnost iniciovat zřízení 
znalostních a inovačních společenství na jiná témata,než jsou témata stanovená ve 
strategickém inovačním programu. V rámci navrhovaných témat ve strategickém inovačním 
programu má EIT svobodu vybrat si nejvhodnější témata. EIT se může svobodně rozhodnout o 
přiměřené velikosti, trvání a časovém rámci všech nových znalostních a inovačních
společenství.

Pozměňovací návrh 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nová znalostní a inovační společenství, 
včetně jejich prioritních oblastí 
a organizace a načasování výběrového 
řízení, by měla být zahajována v souladu 
s podmínkami stanovenými strategickým 
programem inovací.

(9) Nová znalostní a inovační společenství, 
včetně jejich prioritních oblastí a 
organizace a načasování výběrového řízení, 
by měla být zahajována v souladu s 
podmínkami stanovenými strategickým 
programem inovací, a to prostřednictvím 
přísného, transparentního a 
konkurenčního postupu, který zohlední 
přístupy zdola nahoru a vyvíjející se 
prostředí společenských změn v EU, 
přičemž zároveň zabezpečí jasnost a 
předvídatelnost pro potenciální účastníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Nová znalostní a inovační společenství, 
včetně jejich prioritních oblastí 
a organizace a načasování výběrového 
řízení, by měla být zahajována v souladu 
s podmínkami stanovenými strategickým 
programem inovací.

(9) Nová znalostní a inovační společenství, 
včetně jejich prioritních oblastí 
a organizace a načasování výběrového 
řízení, by měla být zahajována 
konkurenceschopným způsobem v souladu 
s podmínkami stanovenými strategickým 
programem inovací. Všechny fáze postupu 
při výběru nových znalostních 
a inovačních společenství by se měly 
vyznačovat otevřeností a transparentností.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 a) Znalostní a inovační společenství by 
měla přispívat k dosažení řešení 
společných velkých společenských výzev, 
kterým čelí evropská společnost, jak je 
uvedeno ve zprávě Evropského 
parlamentu o Unii inovací, a to 
konkrétně:
– současné demografické změny: stárnutí 
společnosti, rostoucí světová populace 
(výživa, zdraví, prevence nemocí), 
urbanizace, sociální soudržnost a 
migrace;
– přechod k udržitelnému řízení zdrojů 
(biologických a nebiologických): změna 
klimatu, obnovitelné zdroje energie a 
energetická účinnost, účinné využívání 
zdrojů, nedostatek vody, záplavy a snaha 
zajistit a nahradit kritické suroviny;
– silné, stabilní, spravedlivé 
a konkurenceschopné hospodářství: –
hospodářská obnova, využívání znalostní 
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společnosti a posílení 
konkurenceschopnosti EU 
a zaměstnanosti,
Tyto tři společenské výzvy se překrývají a 
jsou navzájem propojeny a zahrnují 
všechny výzvy uvedené ve druhém pilíři 
iniciativy programu Horizont 2020.

Or. en

Odůvodnění

Inovace v Evropské unii musí mít význam pro společnost a musí se zaměřovat na řešení 
velkých společenských výzev, jimž čelíme.

Pozměňovací návrh 84
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 a) Počet znalostních a inovačních 
společenství je třeba stanovit podle priorit 
uvedených ve strategickém inovačním 
programu. Znalostní a inovační 
společenství by měla být dostatečně velká, 
aby mohla sehrávat důležitou úlohu na 
světové úrovni a byla schopna změnit 
inovační prostředí v EU a přispět ve svých 
příslušných oblastech zásadní mírou k 
řešení společenských výzev. Postup při 
výběru znalostních a inovačních 
společenství by se měl v každém případě 
zakládat na kvalitě, životaschopnosti a 
potenciálu návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 b) V procesu jmenování znalostních a 
inovačních společenství by EIT měl 
uplatňovat individuální přístup a 
zohledňovat skutečnost, že ne všechny 
znalostní a inovační společenství mají 
stejné finanční potřeby, velikost nebo 
trvání.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví podnikání jsou různá, a vyžadují si tak jiný přístup. Některá znalostní a inovační 
společenství pouze potřebují několik kolokací, zatímco další mají větší záběr. EIT by měl 
uplatňovat individuální přístup ke každému znalostnímu a inovačnímu společenství.

Pozměňovací návrh 86
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9 b) EIT je jediným nástrojem v rámci 
iniciativy Horizont 2020, který klade silný 
důraz na aspekt vzdělání.  EIT by se měl 
stát poskytovatelem postgraduálního 
vzdělávání světového významu, který 
zavede přelomový vzdělávací vzor pro 
vysokoškolské vzdělávání, schopné řešit 
evropský paradox.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Znalostní a inovační společenství by 
měla svou vzdělávací činnost rozšířit o 
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odborná školení. letní odborná školení, kurzů dálkového 
vzdělávání a stáží. EIT by měl investovat 
do rozvíjení celosvětově významné značky 
EIT v oblasti inovačního podnikatelského 
vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10 a) EIT a znalostní a inovační 
společenství jsou podporovány k rozvíjení 
vzdělávacích součinností v souladu s 
politikami EU a členských států s cílem 
podporovat budoucí dostupnost lidského 
kapitálu, který je nezbytný k naplnění 
směřování Evropy směrem k 
vědeckému,technologickému a 
inovačnímu vedení Za tímto účelem by 
mělo být podporováno vzdělávání ve 
vědeckých, technologických, inženýrských 
a matematických oborech (tzv. STEM), a 
podnikatelský coaching, stáže a granty 
pro mladé Evropany a měly by být zřízeny 
vysoce kvalitní vzdělávací zařízení na 
středoškolské a vysokoškolské úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Požaduje se, aby Komise a EIT 
spolupracovaly na organizaci sledování 
a hodnocení znalostních a inovačních 
společenství, a zajistily tak soudržnost 
s obecným systémem sledování 
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a hodnocení na úrovni EU. a hodnocení na úrovni EU. Přeshraniční 
koordinace a spolupráce mezi znalostními 
a inovačními společenstvími by měly být 
prováděny institutem EIT s cílem zajistit 
součinnost a přidanou hodnotu 
vycházející z množství partnerů EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Znalostní a inovační společenství by 
měla usilovat o zajištění součinnosti 
s příslušnými iniciativami Evropské unie.

(12) Znalostní a inovační společenství by 
měla usilovat o zajištění součinnosti a 
propojením s příslušnými a doplňkovými 
výzkumnými, rozvojovými a inovativními
iniciativami a nástroji na evropské úrovni, 
jako jsou plány Evropského inovativního 
partnerství a Evropského strategického 
plán pro energetické technologie (SET).

Or. en

Odůvodnění

Doplňkovost a propojení mezi iniciativami jsou nezbytné za účelem zjednodušení inovačního 
prostředí EU. 

Pozměňovací návrh 91
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12 a) Znalostní a inovační společenství 
by měla fungovat jako „inovační 
katalyzátory“ schopné vytvořit významnou 
řadu velmi potřebných inovátorů, kteří 
jsou nositeli podnikatelské kultury a 
zkušenosti a jsou schopni vytvářet 
inovativní, na znalostech založených 
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malých a středních podniků a přeměnit 
stávající podniky. Znalostní a inovační 
společenství by měla fungovat jako odkaz 
a jednoduše replikovatelný model 
spolupráce pro další evropské, regionální
a vnitrostátní společenství výzkumu, 
vývoje a inovace a pro propojení 
strukturálních fondů pro dosažení 
evropských inovačních cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech.

(13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech. 

Excelence by měla být největší hnací silou 
pro EIT jako celek a zároveň podporovat 
prohloubení účasti s cílem stimulovat 
excelenci v celé Evropě včetně konceptu 
„cesty k excelenci“, což je něco, co bude 
dále podporovat stabilní jednotky v 
zárodečné fázi excelence, jako jsou malé 
výzkumné skupiny a vysoce inovativní 
začínající podniky, které budou schopné 
fungovat jako katalyzátory inovace na 
regionální a místní úrovni a rozšíření 
inovační kultury z EIT do celé EU. 

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech.

(13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech. EIT a 
znalostní a inovační společenství by mimo 
to měly usilovat o další rozvoj činností 
v oblasti působení navenek a měly by 
navazovat vztahy s institucemi a dalšími 
partnery v rámci vznikajících a 
potencionálních center excelence, 
zejména tam, kde je prokázána poptávka 
či dodávka s cílem dosáhnout 
nejúčinnějsích výsledků. 

Or. en

Odůvodnění

Činnosti EIT a znalostních a inovačních společenství by měly přispívat k zajištění co 
největšího rozsahu zúčastněných stran, regionů, a členských států.

Pozměňovací návrh 94
Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech.

(13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech.
Hodnotící kritéria by měla zahrnovat jako 
pozitivní ukazatel účast členských států, 
které ještě nejsou zahrnuty v již 
existujících znalostních a inovačních 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech.

(13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech. EIT 
musí zajistit volný přístup ke všem vysoce 
kvalitním evropským výzkumným 
společenstvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13 a) EIT by měl věnovat pozornost 
dobré rovnováze mezi různými subjekty ze 
znalostního trojúhelníku začleněných do 
znalostních a inovačních společenství, a 
zvláštní pozornost by měla být věnována 
zapojení malých subjektů jako jsou malá 
výzkumná centra  a malé a střední 
podniky.

Or. en

Odůvodnění

Je důležitá dobrá rovnováha mezi zapojením různých prvků znalostního trojúhelníku.

Pozměňovací návrh 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13 a) EIT a znalostní a inovační 
společenství by měly fungovat jako model 
uplatnění znalostního trojúhelníku v EU a 
měly by fungovat jako poskytovatelé 
služeb pro budování inovačních kapacit 
po celé EU při navrhování a uplatňování 
inovačních politik a strategií „inteligentní 
specializace“.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Kritéria a postupy pro financování, 
sledování a hodnocení činností znalostních 
a inovačních společenství by měl EIT 
přijmout před zahájením procesu výběru 
znalostních a inovačních společenství.

(14) Kritéria a postupy pro financování, 
sledování a hodnocení činností znalostních 
a inovačních společenství by měl EIT 
přijmout před zahájením procesu výběru 
znalostních a inovačních společenství.
Významná část ročního finančního 
příspěvku znalostním a inovačním 
společenstvím je přidělována zejména na 
základě konkurenceschopného 
přezkumného mechanismu.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14 a) EIT by měl usilovat o snížení 
administrativní zátěže pro znalostní a 
inovační společenství. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Tříletý pracovní program EIT by měl 
zohlednit stanovisko Komise týkající se 
specifických cílů EIT, jak jsou definovány 
v programu Horizont 2020, a jejich 
návaznost na politiky a nástroje Evropské 
unie.

(15) Tříletý pracovní program EIT by měl 
zohlednit stanovisko Komise, stanoviska 
Parlamentu a Rady, týkající se 
specifických cílů EIT, jak jsou definovány 
v programu Horizont 2020, a jejich 
návaznost na politiky a nástroje Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Hodnocení EIT by mělo včas 
poskytnout podklady pro hodnocení 
programu Horizont 2020 v letech 2017 
a 2023.

(17) Hodnocení EIT by mělo umožnit 
přímá srovnání výkonnosti a klíčových 
ukazatelů s příslušnými nástroji 
programu Horizont 2020 a mělo včas 
poskytnout podklady pro hodnocení 
programu Horizont 2020 v letech 2017 a 
2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla posílit svoji úlohu při 
sledování, jak EIT provádí specifické 
aspekty svých činností.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Větší zapojení Komise do procesu monitorování není nutné a vedlo by to k větší byrokracii. 

Pozměňovací návrh 103
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla posílit svoji úlohu při 
sledování, jak EIT provádí specifické 
aspekty svých činností.

(18) Komise by měla posílit svoji úlohu při 
sledování, jak EIT a znalostní a inovační 
společenství provádí specifické aspekty 
svých činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Nadace EIT neobdrží přímí příspěvek 
z rozpočtu EU, přestože se to původně 
předpokládalo, a udělení absolutoria EU 
by se u ní nemělo použít.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Nadace EIT neobdrží přímí příspěvek 
z rozpočtu EU, přestože se to původně 
předpokládalo, a udělení absolutoria EU 
by se u ní nemělo použít.

vypouští se
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(Viz pozměňovací návrh, jímž se zrušuje příloha 2 – oddíl 2 – bod 1 – písm. n)

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízeníČl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Čl. 2 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„inovací“ postup včetně jeho výsledku, 
jehož prostřednictvím reagují nové 
myšlenky na společenskou nebo 
hospodářskou poptávku a vytvářejí nové 
produkty, služby nebo obchodní 
a organizační modely, které přispívají 
svou hodnotou společnosti a mohou být  
úspěšně zaváděny na stávající trh nebo 
které dokáží vytvářet trhy nové;

Or. en

Odůvodnění

Rozměr trhu je klíčovým prvkem inovace.

Pozměňovací návrh 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008Čl. 2 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b a) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„(9 a) Společenství pro uplatňování 
programů a inovace v regionech (RIC) 
usilují o rozvoj svých vztahů s EIT, aby se 
postupně stala jeho součástí. To znamená, 
že RIC je autonomní partnerství 
vysokoškolských institucí, výzkumných 
organizací, společností a dalších stran 
zúčastněných na inovačním procesu 



PE492.618v01-00 22/59 AM\906376CS.doc

CS

v podobě strategické sítě založené na 
společném střednědobém až dlouhodobém 
plánování inovací s vnitřním potenciálem 
se posunout směrem nahoru na „cestě ke 
špičkovému výzkumu“dosažením 
excelentnosti v oblasti vysokého školství, 
výzkumu a inovace a aby jim postupně byl 
udělen oficiální status v rámci EIT, bez 
ohledu a jejich přesnou právní formu.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

10. „fórem zúčastněných stran“ platforma, 
která obsahuje fyzické a virtuální 
konference a akce, otevřená zástupcům 
vnitrostátních a regionálních orgánů, 
organizovaným zájmovým subjektům 
i jednotlivcům z oblasti podnikání, 
vzdělávání a výzkumu, sdružení, občanské 
společnosti a klastrovým organizacím, 
organizacím občanské společnosti, stejně 
jako jiným zúčastněným stranám z celého 
znalostního trojúhelníku.“

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. „fórem zúčastněných stran“ setkání 
otevřené zástupcům vnitrostátních 
a regionálních orgánů, organizovaným 
zájmovým subjektům i jednotlivcům 

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

i jednotlivcům z oblasti podnikání, 
vysokoškolského vzdělávání a výzkumu, 
klastrovým organizacím, stejně jako jiným 
zúčastněným stranám z celého znalostního 
trojúhelníku.“

Or. ro

Pozměňovací návrh 110
Mario Pirillo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Fórum zúčastněných stran by nemělo zahrnovat pouze strany ze znalostního trojúhelníku, ale 
mělo by zahrnovat rovněž nevládní organizace, které zastupují tyto zájmy a obavy. 

Pozměňovací návrh 111
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. d
Nařízení (ES) č. 294/2008Čl. 2 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „činnostmi znalostních a inovačních 
společenství s přidanou hodnotou“ činnosti 
prováděné partnerskými organizacemi, 
které přispívají k začlenění znalostního 
trojúhelníku výzkumu, inovací 

11. „činnosti znalostních a inovačních 
společenství s přidanou 
hodnotou“ činnostmi znalostních 
a inovačních společenství s přidanou 
hodnotou“ činnosti prováděné 
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a vysokoškolského vzdělávání, včetně 
činností spojených se zřízením, správou 
a koordinací znalostních a inovačních 
společenství.“ 

partnerskými organizacemi, které přispívají 
k začlenění znalostního trojúhelníku 
výzkumu, inovací a vysokoškolského 
vzdělávání, včetně činností spojených se 
zřízením, správou a koordinací znalostních 
a inovačních společenství a přispívají ke 
všeobecným cílům EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. Měl by tak činit podporou 
a začleňováním vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací nejvyšší 
kvality.

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti a dosáhnout řešení 
pro velké společenské výzvy, kterým čelí 
evropská společnost, a jež jsou zmiňovány 
v bodu odůvodnění 9a, v Evropě 
posilováním a urychlováním inovační 
kapacity členských států a Unie. Měl by 
tak činit podporou a začleňováním 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu 
a inovací nejvyšší kvality.

Obecné cíle, specifické cíle a ukazatele 
výsledků EIT pro období 2014–2020 jsou 
popsány v programu Horizont 2020.“

Obecné cíle, specifické cíle a ukazatele 
výsledků EIT pro období 2014–2020 jsou 
popsány v programu Horizont 2020.“

Or. en

Odůvodnění

Inovace v Evropské unii musí mít význam pro společnost a musí se zaměřovat na řešení 
velkých společenských výzev, jímž čelíme.

Pozměňovací návrh 113
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje a začleňuje vysokoškolské 
vzdělávání, výzkum a inovace na nejvyšší 
úrovni.

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému rozvoji a sociálnímu 
rozvoji a ke konkurenceschopnosti 
v Evropě posilováním inovační a 
podnikatelské kapacity členských států 
a Unie. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje a začleňuje vysokoškolské 
vzdělávání, výzkum, inovace a 
podnikatelskou činnost na nejvyšší úrovni.

Obecné cíle, specifické cíle a ukazatele 
výsledků EIT pro období 2014–2020 jsou 
popsány v programu Horizont 2020.“

Obecné cíle, specifické cíle a ukazatele 
výsledků EIT pro období 2014–2020 jsou 
popsány v programu Horizont 2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. Měl by tak činit podporou 
a začleňováním vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací nejvyšší 
kvality.

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. Měl by tak činit podporou 
a začleňováním vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací nejvyšší 
kvality, s cílem rozvíjet aktivity zaměřené 
na pozitivní postoj k podnikání.

Obecné cíle, specifické cíle a ukazatele 
výsledků EIT pro období 2014–2020 jsou 
popsány v programu Horizont 2020.“

Obecné cíle, specifické cíle a ukazatele 
výsledků EIT pro období 2014–2020 jsou 
popsány v programu Horizont 2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Judith A. Merkies
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2 a) V čl. odst.  písmeno a) se nahrazuje 
tímto:
„ a) Správní rada se skládá z 
rovnovážného počtu vysoce postavených 
členů, který je respektován a tito členové 
mají zkušenosti s vysokoškolským 
vzděláváním, výzkumem, inovací a 
obchodem. Správní rada odpovídá za 
řízení činností EIT, za výběr, určení a 
hodnocení znalostních a inovačních 
společenství a za všechna ostatní 
strategická rozhodnutí;“

Or. en

Odůvodnění

Rovnováha mezi subjekty z oblasti vzdělávání, výzkumu, inovace a obchodu jsou v rámci 
subjektů EIT nezbytné.

Pozměňovací návrh 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) písmeno b) se nahrazuje tímto:
„b) aktivně zajišťovat propojení mezi 
vznikajícími institucemi a centry 
excelence a inovace s cílem rozšířit 
inovační kapacitu EU. To bude zahrnovat 
partnerství vynikajících výzkumných
institucí a méně rozvinutých regionů, 
navazování partnerství (twinning), 
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výměna zaměstnanců a programy 
mobility, poradenství odborníků a 
podpora a rozvoj společných strategií.“

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) písmeno b) se nahrazuje tímto:
b) zvyšuje povědomí mezi potenciálními 
partnerskými organizacemi, zejména 
malými a středními podniky a vznikajícími 
a potencionálními středisky excelence, a 
tím podporuje a usnadňuje jejich účast na 
svých činnostech;“

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„ c)vybrat a určit znalostní a inovační 
společenství v souladu s článkem 7 a určit 
jejich práva a povinnosti podle dohod; 
poskytnout jim vhodnou a rychlou 
podporu; uplatnit vhodná opatření 
kontroly kvality; monitorovat a periodicky 
hodnotit své aktivity a výstupy; a zajistit 
vhodnou úroveň koordinace mezi různými 
kolokacemi a znalostními a inovačními 
společenstvími;“ 
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Or. en

Odůvodnění

Úkoly EIT by měla být podpora znalostních a inovačních společenství vhodným způsobem, 
monitorovat a hodnotit jejich aktivity a vstupy a zajistit koordinaci mezi kolokacemi jednoho 
znalostního a inovačního společenství a mezi různými znalostními a inovačními společenství. 
Pozměňovací návrh 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a b (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a b) Doplňuje se nové písmeno, které zní:
„ (fa) posuzuje praxi uplatňování práv 
k duševnímu vlastnictví v rámci 
znalostních a inovačních společenství a 
její dopad na evropskou inovační 
kapacitu, a to především na malé a střední 
podniky; poskytuje pokyny k inovativním 
modelům duševního vlastnictví, a zároveň 
podporuje přenos a šíření znalostí po celé 
EU;“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 120
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 5 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) písmeno h) se nahrazuje tímto:
h) zajišťuje doplňkovost, součinnost a 
soudržnost mezi činnostmi ETI a jinými 
programy Společenství;
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Or. it

Odůvodnění

Cílem je zajistit soulad s cíli dalších programů EU a podpora mezioborovosti.

Pozměňovací návrh 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 5 – odst. 1 – písm. h a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) Vkládá se nové písmeno h a), které 
zní:
„(h a) projevit se jako poskytovatel pro 
budování inovační kapacity po celé EU, 
pomáhat vnitrostátním a regionálním 
subjektům, zejména těm z méně 
výkonných regionů, při vytváření a 
provádění politik inovace a strategií 
„inteligentní specializace;“

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a b) Vkládá se nové písmeno h a), které 
zní:
„(h a) podpora znalostních a inovačních 
společenství jako vynikajících inovačních 
partnerů uvnitř i mimo území Evropské 
unie.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a c) Vkládá se nové písmeno h b), které 
zní:
„(h b) podpora a poradenství znalostním a 
inovačním společenstvím ve správních a 
finančních záležitostech a rozvoj pokynů 
osvědčených postupů s cílem šířit 
osvědčené postupy a zkušenosti 
stávajících znalostních a inovačních 
společenství těm novým.“

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a d (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 5 – odst. 1 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a d) Vkládá se nové písmeno h c), které 
zní:
„(h c) usnadňovat účinnou komunikaci a 
tematickou spolupráci mezi různými 
kolokacemi a znalostními a inovačními 
společenstvími.“

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

j) svolává alespoň jednou ročně fórum 
zúčastněných stran, aby je informoval 
o činnostech EIT, jeho zkušenostech, 
osvědčených postupech a příspěvku 
k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, 
výzkumu a vzdělávání a obdržet vstup od 
zúčastněných stran o programu EIT a 
strategiích a operacích .

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4 a) V čl. 6 odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„ b) pokročilý výzkum poháněný 
inovacemi v oblastech klíčového 
hospodářského a společenského zájmu a 
vycházet přitom z výsledků evropského a 
vnitrostátního výzkumu, s možností 
posílení konkurenceschopnosti Evropy na 
mezinárodní úrovni a nalézt řešení pro 
velké společenské výzvy.“

Or. en

Odůvodnění

Inovace v Evropské unii má za cíl najít řešení pro společné velké společenské výzvy.

Pozměňovací návrh 127
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
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Nařízení (ES) č. 294/2008Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vzdělávacími a školicími činnostmi na 
magisterské a doktorandské úrovni, stejně 
jako kurzy odborné přípravy v oborech, 
které mají potenciál naplnit budoucí 
evropské společensko-hospodářské 
potřeby a které podporují rozvoj 
dovedností souvisejících s inovacemi, 
zlepšení řídicích a podnikatelských 
dovedností a mobilitu výzkumných 
pracovníků a studentů;“.

c) vzdělávacími a školicími činnostmi na 
magisterské a doktorandské úrovni, stejně 
jako kurzy odborné přípravy v oborech, 
které mají potenciál naplnit budoucí 
potřeby trhu práce Unie a které podporují 
rozvoj dovedností souvisejících 
s inovacemi, zlepšení řídicích 
a podnikatelských dovedností a mobilitu 
výzkumných pracovníků a studentů;“.

Or. it

Odůvodnění

Je velmi důležité zahrnovat odkaz trh zaměstnanosti s cílem zaměřit se na cíle v oblasti 
vzdělávání a odborného školení v souvislosti s tím, aby bylo zajištěno, že pracovníci jsou 
kvalifikovaní a mohou vstoupit na pracovní trh jako pracovní síly. 

Pozměňovací návrh 128
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) vzdělávacími a školicími činnostmi na 
magisterské a doktorandské úrovni, stejně 
jako kurzy odborné přípravy v oborech, 
které mají potenciál naplnit budoucí 
evropské společensko-hospodářské potřeby 
a které podporují rozvoj dovedností 
souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích 
a podnikatelských dovedností a mobilitu 
výzkumných pracovníků a studentů;“.

(c) vzdělávacími a školicími činnostmi na 
magisterské a doktorandské úrovni, stejně 
jako kurzy odborné přípravy v oborech, 
které mají potenciál naplnit budoucí 
evropské společensko-hospodářské potřeby 
a které rozšiřují talentovou základnu EU, 
podporují rozvoj dovedností, získání a 
udržení si vysoce talentovaných a 
souvisejících s inovacemi, zlepšení řídicích
a podnikatelských dovedností a mobilitu 
výzkumných pracovníků a studentů;“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) V článku 6 se vkládá odstavec 1a, 
který zní:
„ 1 a. Znalostní a inovační společenství se 
pokusí integrovat a koordinovat co nejvíce 
v souladu s evropskými, vnitrostátními a 
regionálními iniciativami a místními 
nástroji v oblasti výzkumu, rozvoje a 
inovace“

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Znalostní a inovační společenství mají 
značnou celkovou nezávislost při určování 
své vnitřní organizace a struktury. 
Znalostní a inovační společenství 
především:
a) zřídit správní strukturu, která zahrnuje 
zástupce odvětví vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a sektoru podnikání;
b) jsou otevřená novým členům, zejména 
inovativním malým a středním podnikům, 
které mohou představovat přidanou 
hodnotu pro příslušné partnerství;
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c) fungují otevřeným a transparentním 
způsobem

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby struktura správy znalostních a inovačních společenství zůstala pružná s cílem 
zajistit účinnou organizaci.

Pozměňovací návrh 131
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 b) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Znalostní a inovační společenství mají 
značnou celkovou nezávislost při určování 
své vnitřní organizace a struktury, jakož i 
svých konkrétních programů a 
pracovních postupů. Zejména jsou 
znalostní a inovační společenství otevřená 
novým členům, kdykoli tito členové 
přinášejí přidanou hodnotu partnerství, a 
zároveň zohlední stabilitu a kontinuitu 
partnerství.“

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) V článku 6 se vkládá odstavec 2a, 
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který zní:
„2 a. Zejména doplňkovost a blízká 
součinnost by měly být rozvíjeny v 
souladu se strukturálními fondy podporou 
přístupu využívajícího financování z více 
zdrojů. Program Horizont 2020 by měly 
udělovat „pečeť excelence“ kladně 
hodnoceným projektům, které jinak 
nemohly být z důvodu rozpočtových 
omezení financovány. vnitrostátní a 
strukturální fondy by mohly být použity ve 
spolupráci s EIT pro poskytování 
návratových a instalačních grantů 
absolventům EIT a tedy zeměpisné šířit 
inovace a podnikatelské kapacity EIT v 
celé EU.“

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 6 – bod 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5 a) V článku 6 se vkládá odstavec 3a, 
který zní:
„3 a. s cílem zlepšit zajišťování výstupů 
EIT, aktivity uskutečňované znalostními a 
inovačními společenstvími by měly mít 
měřitelný dopad na vytváření udržitelných 
inovativních začínajících a 
osamostatněných podniků, zejména 
podporou vytváření sítí a podnikatelských 
aktivit příjemců diplomů EIT a školení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. EIT vybere a určí partnerství, jež se 
má stát znalostním a inovačním 
společenstvím nebo RIC, v konkurenčním, 
otevřeném a průhledném řízení. EIT 
přijme a zveřejní podrobná kritéria pro 
výběr znalostních a inovačních 
společenství nebo RIC na základě zásad 
excelence a významu pro inovace; 
přičemž se procesu výběru účastní externí 
a nezávislí odborníci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1a. Strategický program inovací stanoví 
podmínky, na jejichž základě dochází ke 
zřízení nových znalostních a inovačních 
společenství. 60 % rozpočtových 
prostředků vyhrazených na nové znalostní 
a inovační společenství na období v letech 
2014 až 2020 bude vynaloženo na nové 
znalostní a inovační společenství na 
základě vymezeného ve strategickém 
inovačním programu. Zbývající 40 % 
rozpočtových prostředků může EIT 
vyčlenit buď na posílení nových 
znalostních a inovačních společenství, či 
na zřízení znalostních a inovačních 
společenství na jiná témata. EIT se může 
svobodně rozhodnout o přiměřené 
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velikosti, trvání a časovém rámci všech 
nových znalostních a inovačních 
společenství.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zvýšení flexibility inovační politiky EU musí mít EIT možnost iniciovat zřízení 
znalostních a inovačních společenství na jiná témata,než jsou témata stanovená ve 
strategickém inovačním programu. V rámci navrhovaných témat ve strategickém inovačním 
programu má EIT svobodu vybrat si nejvhodnější témata. EIT se může svobodně rozhodnout o 
přiměřené velikosti, trvání a časovém rámci všech nových znalostních a inovačních 
společenství.

Pozměňovací návrh 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1a. EIT zahájí výběr a určení znalostních 
a inovačních společenství v souladu 
s prioritními oblastmi a časovým rozvrhem 
jasně stanoveným ve strategickém 
programu inovací.“ Počet vybraných 
znalostních a inovačních společenství 
bude záviset i na zralosti a připravenosti 
evropských konsorcií vytvářet 
důvěryhodná znalostní a inovační 
společenství, na potencionálním 
společenském a hospodářském dopadu, a 
na příležitosti k součinnosti s dalšími 
iniciativami, jakož i na absorpční kapacitě 
EIT a na rozpočtu, který je k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) V článku 7 se vkládá odstavec 1b, 
který zní:
„ 1b. Výběr nových znalostních a 
inovačních společenství je prováděn na 
základě konkurenceschopnosti a na 
základě vlastních zásluh a potenciálu 
každé zvažované znalostní a inovační 
společenství a nemělo by být závislé na 
výkonnosti dalších znalostních a 
inovačních společenství.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a b) Vkládá se nový odstavec 1c, který 
zní:
„ 1c. hlavním zaměřením výběru nových 
znalostních a inovačních společenství je 
jejich potenciál k pokračování v podpoře 
inovace a podnikatelství. Znalostní a 
inovační společenství se účastní řešení 
společenských výzev.“ 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se znalostní a inovační společenství účastnila při řešení hlavních 
společenských výzev, ale je potřeba vyjasnit, že by to nemělo být hlavním kritériem pro výběr  
znalostních a inovačních společenství.  Hlavními kritérii výběru by měl být potenciál 
znalostních a inovačních společenství k podpoře inovací a podnikatelství.  



AM\906376CS.doc 39/59 PE492.618v01-00

CS

Pozměňovací návrh 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a a) v odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje 
tímto:
„2. V souladu se zásadami uvedenými v 
odstavci 1 se při výběru znalostního a 
inovačního společenství zejména 
zohlední:“

Or. enPozměňovací návrh 140Judith A. MerkiesNávrh nařízeníČl. 1 – bod 6 –
písm. a b (nové)Nařízení (ES) č. 294/2008Čl. 7 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a b) vkládá se nové písmeno ba), které 
zní:
„ (b a) jejich schopnost přispívat k řešení 
tří velkých společenských výzev, jak je 
uvedeno ve zprávě Evropského 
parlamentu „Evropa inovací“.“

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a c) V čl. 7 odst. 2 písm. d) se nahrazuje 
tímto:
„d) vyvážená účast v partnerstvích 
organizací činných v trojstranném vztahu 
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vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a 
inovací a zohledňuje dobrou rovnováhu 
mezi těmito prvky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. b

Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) připravenost k zajištění součinnosti 
s jinými iniciativami Evropské unie.“

h) připravenost k zajištění součinnosti 
s jinými iniciativami Evropské unie v 
oblasti výzkumu, rozvoje a inovace,

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b a) Vkládá se nové písmeno h a), které 
zní:
„(h a) doplňkovost partnerství ve vztahu k 
dalším evropským, vnitrostátním, 
regionálním a místním inovačním 
programům.“

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b a) se vkládá odstavec 2a, který zní:
„2a. Znalostní a inovační společenství si 
stanoví přesný program a pracovní 
metody. Znalostní a inovační společenství 
především:
a) stanoví roční obchodní plány činnosti 
s konkrétními cíli, milníky a klíčovými 
ukazateli výkonnosti;
b) rozvíjí strategie pro dosažení finanční 
udržitelnosti, které povedou k postupnému 
snížení financování ze strany EU;
c) rozvíjí činnost v oblasti působení 
směrem ven, zejména ve vztahu k nově 
vznikajícím institucím a centrům 
excelence;“

Or. en

Odůvodnění

Vznikající a potencionální centra excelence je lepším výrazem než centra excelence v méně 
výkonných regionech EU, a to vzhledem k tomu, že prvně zmíněný výraz nezahrnuje explicitní 
zeměpisné určení, ale je implicitně uvedeno, což klade větší důraz na excelenci.

Pozměňovací návrh 145
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Cílem je znovu obnovit původní znění tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 146
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. d
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Většina partnerských organizací 
tvořících znalostní a inovační společenství 
musí být usazena v členských státech. 
Součástí každého znalostního a inovačního 
společenství je alespoň jedna 
vysokoškolská instituce a jedna soukromá 
společnost.“

4. a) alespoň dvě třetiny organizací 
tvořících znalostní a inovační společenství 
musí být usazeny v členských státech;

b) součástí každého znalostního a 
inovačního společenství je alespoň jedna 
vysokoškolská instituce, jedna soukromá
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společnost a jeden malý či střední podnik.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. e a (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e a) Vkládá se nový odstavec 4a, který 
zní:

„4 a. RIC usilují o rozvoj svých vztahů s 
EIT za účelem toho, aby se postupně stala 

jeho součástí. RIC je považováno za RIC 
pokud jeho rozvoj slibuje, že budou 

splněny všechny podmínky, jak je 
stanoveno viz výše, a v řádném termínu. 

RIC musí splnit minimálně podmínky 
uvedené v odst. 2 písm. b), c), d), e), f) a 

g).  Stejný orgán zmíněný v odstavci 1 
rozhodne o výběru RIC.“

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT na základě klíčových ukazatelů 
výkonnosti a ve spolupráci s Komisí 
zajišťuje průběžné sledování a pravidelná 
externí hodnocení výstupů, výsledků 
a dopadu každého znalostního a inovačního 
společenství.“

EIT na základě klíčových ukazatelů 
výkonnosti a ve spolupráci s Komisí 
zajišťuje průběžné sledování a pravidelná 
externí hodnocení výstupů, výsledků 
a dopadu každého znalostního a inovačního 
společenství.
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S cílem zlepšit zajišťování výstupů EIT, 
aktivity uskutečňované znalostními a 
inovačními společenstvími by měly mít 
měřitelný dopad na vytváření udržitelných 
inovativních začínajících a 
osamostatněných podniků, zejména 
podporou vytváření sítí a podnikatelských 
aktivit příjemců diplomů EIT a školení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT na základě klíčových ukazatelů 
výkonnosti a ve spolupráci s Komisí 
zajišťuje průběžné sledování a pravidelná 
externí hodnocení výstupů, výsledků 
a dopadu každého znalostního a inovačního 
společenství.“

EIT na základě klíčových ukazatelů 
výkonnosti a ve spolupráci s Komisí 
zajišťuje průběžné sledování a pravidelná 
externí hodnocení výstupů, výsledků a 
dopadu každého znalostního a inovačního 
společenství, a to způsobem, který bude 
přímo srovnatelný s příspěvkem na 
příslušné nástroje zbývající části 
programu Horizont 2020 a bude zveřejněn 
ve výroční hodnotící tabulce EIT. 

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT na základě klíčových ukazatelů 
výkonnosti a ve spolupráci s Komisí
zajišťuje průběžné sledování a pravidelná
externí hodnocení výstupů, výsledků 

EIT na základě klíčových kvantitativních a 
kvalitativních ukazatelů výkonnosti 
zajišťuje průběžné sledování a tříletá
externí hodnocení výstupu, výsledků 
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a dopadu každého znalostního a inovačního 
společenství.“

a dopadu každého znalostního a inovačního 
společenství. Toto monitorování a 
hodnocení by se mělo zaměřovat na 
výsledky.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7b – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvání, pokračování a ukončení 
znalostního a inovačního společenství

Trvání, pokračování, financování
a ukončení znalostního a inovačního 
společenství

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou výsledků pravidelných 
hodnocení a specifických rysů určitých 
oblastí je běžným časovým rámcem 
znalostního a inovačního společenství 
sedm až patnáct let.

1. S výhradou výsledků pravidelných 
hodnocení a specifických rysů určitých 
oblastí je minimálním časovým rámcem 
znalostního a inovačního společenství 3 let.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
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Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Správní rada může rozhodnout 
o prodloužení činnosti znalostního 
a inovačního společenství nad rámec 
původně stanoveného období, pokud lze
tímto způsobem nejvhodněji dosáhnout 
cílů EIT.

2. Podle výsledků průběžného sledování a 
pravidelných hodnocení stanovených 
může správní rada každé tři roky 
rozhodnout o prodloužení financování 
činností znalostního a inovačního 
společenství, pokud toto společenství 
prokáže, že plní své cíle a cíle EIT. EIT 
měl uplatňovat individuální přístup a 
zohledňovat skutečnost, že ne všechny 
znalostní a inovační společenství mají 
stejné finanční potřeby, velikost nebo 
trvání. Správní rada může rozhodnout 
přidělit zvláštní rozpočtové prostředky 
znalostní a inovační společnosti, pokud 
dosáhne svých cílů dříve než bylo 
předpokládáno.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V článku 9 se odstavec 3 mění takto:
‘3. EIT rovněž řádně zohlední politiky a 
iniciativy na místní, regionální, 
euroregionální, vnitrostátní a mezivládní 
úrovni s cílem využít osvědčených 
postupů, zavedených koncepcí a 
stávajících zdrojů.’

Or. it

Odůvodnění

Je důležité zahrnout místní politiky s ohledem na jejich potenciál co se týče schopnosti 
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vytvářet příjem. 

Pozměňovací návrh 156
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Odstavec 3 se mění takto:
„(3) EIT rovněž řádně zohlední politiky a 
iniciativy na regionální, vnitrostátní a 
mezivládní úrovni s cílem využít 
osvědčených postupů, zavedených 
koncepcí a stávajících zdrojů.“

Or. ro

Pozměňovací návrh 157
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 14 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) z kapitálových dotací, včetně dotací 
spravovaných nadací EIT;

e) z kapitálových dotací;

Odůvodnění

(Viz pozměňovací návrh, jímž se zrušuje příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. n)

Or. it

Pozměňovací návrh 158
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 294/2008
Článek 15 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) klouzavý tříletý pracovní program 
vycházející z přijatého strategického 
programu inovací a obsahující prohlášení 
o hlavních prioritách a plánovaných 
iniciativách EIT a znalostních a inovačních 
společenství, včetně odhadu finančních 
potřeb a zdrojů. Obsahuje také vhodné 
ukazatele pro sledování činností 
znalostních a inovačních společenství 
a EIT. EIT předá předběžný klouzavý 
tříletý pracovní program Komisi do 
31. prosince každého roku n–2. Komise do 
tří měsíců vydá stanovisko s ohledem na 
specifické cíle EIT stanovené v programu 
Horizont 2020 a na jeho návaznost na 
politiky a nástroje Unie. EIT stanovisko 
Komise náležitě zohlední a v případě 
nesouhlasu svůj postoj odůvodní. EIT 
předá konečný pracovní program pro 
informaci Evropskému parlamentu, Radě, 
Komisi, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů;

a) klouzavý tříletý pracovní program 
vycházející z přijatého strategického 
programu inovací a obsahující prohlášení 
o hlavních prioritách a plánovaných 
iniciativách EIT a znalostních a inovačních 
společenství, včetně odhadu finančních 
potřeb a zdrojů. Obsahuje také vhodné 
ukazatele pro sledování činností 
znalostních a inovačních společenství 
a EIT, s přístupem zaměřeným na 
výsledky. EIT předá předběžný klouzavý 
tříletý pracovní program Komisi do 
31. prosince každého roku n–2. Komise do 
tří měsíců vydá stanovisko s ohledem na 
specifické cíle EIT stanovené v programu 
Horizont 2020 a na jeho návaznost na 
politiky a nástroje Unie. EIT stanovisko 
Komise náležitě zohlední a v případě 
nesouhlasu svůj postoj odůvodní. EIT 
předá konečný pracovní program pro 
informaci Evropskému parlamentu, Radě, 
Komisi, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. EIT zajistí, že aktivity včetně těch, 
které jsou řízeny prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství byla 
předmětem systematického monitorování 
a pravidelného nezávislého hodnocení s 
cílem zajistit co nejvyšší kvalitu výsledku. 
Toto hodnocení bude zaměřeno na 
výsledky. Výsledky hodnocení se 
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zveřejňují.“

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. a
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) V odstavci 2 se slova „každých pět 
let“ nahrazují slovy „každé tři roky“.

a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2. do konce června 2011 a každé další tři 
roky po vstupu v platnost nového 
finančního rámce Komise po konzultaci 
se zúčastněnými stranami jak na 
evropské, tak na vnitrostátní úrovni 
předloží zprávu o hodnocení činností EIT 
a znalostních a inovačních společenství.  
Zpráva posoudí kritéria pro určení 
přidané hodnoty EIT, a rovněž posoudí 
dopad, efektivnost, udržitelnost, účinnost, 
a význam prováděných činností a jejich 
vztahu, soudržnosti a doplňkovosti 
se stávajícími vnitrostátními politikami a 
politikami Společenství na podporu 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a 
inovací.

Or. it

Pozměňovací návrh 161
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 17 – odst. 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Strategický program inovací obsahuje 
analýzu potenciální součinnosti a 

2a. Strategický program inovací obsahuje 
analýzu vzájemné soudržnosti a
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návaznosti mezi činnostmi EIT a jinými 
iniciativami, nástroji a programy Unie.“

potenciální součinnosti a návaznosti mezi 
činnostmi EIT a jinými iniciativami, 
nástroji a programy Unie.“

Or. it

Odůvodnění

Měl by být učiněn odkaz na nezbytnost toho, aby dané činnosti byly v souladu se stanovenými 
cíli.

Pozměňovací návrh 162
Giles Chichester

Návrh nařízení
Článek 1 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 294/2008
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí z programu Horizont 2020 
na provádění tohoto nařízení na období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se 
stanoví na 3 182 230 000 EUR. Roční 
rozpočtové položky schvaluje rozpočtový 
orgán v mezích finančního rámce. Finanční 
příspěvek EIT do znalostních a inovačních 
společenství se poskytuje v rámci tohoto 
finančního krytí.

Finanční krytí z programu Horizont 2020 
na provádění tohoto nařízení na období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se 
stanoví na 1 060 743 EUR. Roční 
rozpočtové položky schvaluje rozpočtový 
orgán v mezích finančního rámce. Finanční 
příspěvek EIT do znalostních a inovačních 
společenství se poskytuje v rámci tohoto 
finančního krytí. Finanční příspěvek EIT 
do znalostních a inovačních společenství se 
poskytuje v rámci tohoto finančního krytí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení (ES) č. 294/2008
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční krytí z programu Horizont 2020 
na provádění tohoto nařízení na období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se 

Finanční krytí z programu Horizont 2020 
na provádění tohoto nařízení na období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se 
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stanoví na 3 182 230 000 EUR. Roční 
rozpočtové položky schvaluje rozpočtový 
orgán v mezích finančního rámce. Finanční 
příspěvek EIT do znalostních a inovačních 
společenství se poskytuje v rámci tohoto 
finančního krytí.

stanoví v čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 
[XXX/XXXX], jímž se stanoví Horizont 
2020 – rámcový program pro výzkum 
a inovace (2014 – 2020). Roční příspěvky 
budou schváleny rozpočtovým orgánem v 
rámci omezení finančního rámce. Finanční 
příspěvek EIT do znalostních a inovačních 
společenství se poskytuje v rámci tohoto 
finančního krytí.

Or. it

(Viz čl. 6 odst. 3 návrhu nařízení COM(2011)809.)

Pozměňovací návrh 164
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Čl. 20 odst. 1 se nahrazuje tímto:
1. Výdaje EIT zahrnují výdaje na 
zaměstnance, správu, řízení, 
infrastrukturu a provozní náklady. Výdaje 
na správu, řízení a operační náklady 
budou udržovány na minimální úrovni na 
základě kritérií založených na 
hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti. 

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 20
Nařízení (ES) č. 294/2008
Článek 22 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dojde-li ke zrušení EIT, proběhne zrušení 
a likvidace pod dohledem Komise a 

Dojde-li ke zrušení EIT, proběhne zrušení 
a likvidace pod dohledem Komise a 
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v souladu s platnými právními předpisy. 
Dohody se znalostními a inovačními 
společenstvími a akt, kterým se zřizuje 
nadace EIT, obsahuje pro účely takové 
situace odpovídající ustanovení.“

v souladu s platnými právními předpisy. 
Dohody se znalostními a inovačními 
společenstvími obsahují pro účely takové 
situace odpovídající ustanovení.

Or. it(Viz. pozměňovací návrh, jímž se zrušuje příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. n)

Pozměňovací návrh 166
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jmenovaných členů je dvanáct, jmenuje 
je Komise a zajišťují vyvážený poměr 
zkušeností z podnikatelské a 
z vysokoškolské oblasti a z oblasti 
výzkumu. Jejich funkční období je čtyřleté 
a nemohou být jmenováni opakovaně.

2. Jmenovaných členů je maximálně šest, 
jmenuje je Komise a zajišťují vyvážený 
poměr zkušeností z podnikatelské (včetně 
malých a středních podniků) a 
z vysokoškolské oblasti a z oblasti 
výzkumu. Jejich funkční období je čtyřleté 
a nemohou být jmenováni opakovaně.

Or. it

Odůvodnění

Snížení počtu členů má pomoci splnit požadavky na transparentnější řízení.

Pozměňovací návrh 167
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha 1 – oddíl 1 – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jmenovaných členů je dvanáct, jmenuje 
je Komise a zajišťují vyvážený poměr 
zkušeností z podnikatelské a 
z vysokoškolské oblasti a z oblasti 
výzkumu. Jejich funkční období je čtyřleté 
a nemohou být jmenováni opakovaně.

2. Jmenovaných členů je dvanáct, jmenuje 
je Komise a tři členové jmenovaní 
Evropským parlamentem a zajišťují 
vyvážený poměr žen a mužů a rovnováhu 
mezi těmi se zkušenostmi z podnikatelské 
a z vysokoškolské oblasti a z oblasti 
výzkumu. Jejich funkční období je čtyřleté 
a nemohou být jmenováni opakovaně.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 168
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností 
z oblasti vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu, inovací a podnikání, jakož i 
k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen a 
k uznání vysokoškolského, výzkumného 
a inovačního prostředí v rámci celé 
Evropské unie.

Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností 
z oblasti vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu, inovací a podnikání, a k uznání 
vysokoškolského, výzkumného 
a inovačního prostředí v rámci celé 
Evropské unie.

Or. it

Odůvodnění

Pohlaví dané osoby nepředurčuje její dovednosti a zkušenosti ani o nich nevypovídá. Kvóty 
pro ženy jsou následkem toho jak diskriminační, tak potencionálně kontraproduktivní: 
koneckonců neexistují žádné důvody pro to, aby bylo bráněno existenci rady skládající se 
výhradně z členek ženského pohlaví.

Pozměňovací návrh 169
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise člena nebo členy jmenuje 
a uvědomí Evropský parlament a Radu 
o průběhu výběru a konečném jmenování 
tohoto člena nebo členů správní rady.

Komise člena nebo členy jmenuje 
a uvědomí po informování Evropský 
parlament a Radu o průběhu výběru 
a konečném jmenování tohoto člena nebo 
členů správní rady. Předtím než Komise 
provede jmenování, Parlament a Rada 
mohou vyjádřit svůj postoj týkající se 
vybraných kandidátů.

Or. it

Odůvodnění

Cílem je zajistit transparentnost postupu pro jmenování členů správní rady.
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Pozměňovací návrh 170
Oreste Rossi
Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Během přechodného období členové rady 
původně jmenovaní na dobu šesti let 
dokončí svůj mandát. Do té doby bude 
jmenovaných členů 18. Do šesti měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost správní 
rada se souhlasem Komise z dvanácti
členů jmenovaných v roce 2012 vybere 
třetinu na dvouleté funkční období, třetinu 
na čtyřleté funkční období a třetinu na 
šestileté funkční období.

Během přechodného období členové rady 
původně jmenovaní na dobu šesti let 
dokončí svůj mandát. Do té doby bude 
jmenovaných členů 18. Do šesti měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost správní 
rada se souhlasem Komise z 6 členů
jmenovaných v roce 2012 vybere třetinu na 
dvouleté funkční období, třetinu na čtyřleté 
funkční období a třetinu na šestileté 
funkční období.

Or. it(Viz. pozměňovací návrh k oddílu 1, bod 2, odst. 1)

Pozměňovací návrh 171
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise odvolá jakéhokoli člena nebo 
členy správní rady, kteří nevykonávají své 
pracovní povinnosti v souladu se zájmy 
Unie. Učiní tak na základě stanoviska 
Parlamentu a Rady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členové správní rady jednají v zájmu 
EIT a nezávislým způsobem zajišťují jeho 
cíle, poslání, identitu a soudržnost.

4. Členové správní rady jednají v zájmu 
EIT a nezávislým způsobem zajišťují jeho 
cíle, poslání, identitu a soudržnost.
Vykonávají své povinnosti na exkluzivním 
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základě a na plný úvazek.

Or. it

Odůvodnění

S cílem zajistit transparentnost a nezávislost EIT, na základě nichž členové správní rady 
vykonávají své profesní povinnosti, je třeba je jasně stanovit.

Pozměňovací návrh 173
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) určuje se souhlasem Komise 
odpovídající odměny členů správní rady 
a výkonného výboru; tyto odměny se 
stanoví podle obdobného ustanovení 
v členských státech;

g) určuje se souhlasem Komise 
odpovídající odměny členů správní rady 
a výkonného výboru; tyto odměny se 
stanoví podle průměrné úrovně 
obdobného ustanovení v členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) jmenuje, a je-li to nutné, odvolává 
ředitele a vykonává vůči němu 
disciplinární pravomoc;

i) může navrhnout, aby Komise jmenovala 
nebo odvolala ředitele a vykonává vůči 
němu disciplinární pravomoc;

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) přijímá kodex správného chování k) přijímá kodex správného chování 
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ohledně střetu zájmů; ohledně střetu zájmů, profesního tajemství 
a komunikace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) je oprávněna zřídit nadaci (dále jen 
„nadace EIT“) se zvláštním cílem 
prosazovat a podporovat činnosti EIT;

vypouští se

Or. it

Odůvodnění

Je důležité se vyhnout jakémukoli šíření byrokratických struktur s cílem zajistit, aby zdroji 
nebylo plýtváno. 

Pozměňovací návrh 177
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(n)  je oprávněna zřídit nadaci (dále jen 
„nadace EIT“) se zvláštním cílem 
prosazovat a podporovat činnosti EIT;

n) je oprávněna navrhnout Komisi, aby 
zřídila nadaci (dále jen „nadace EIT“) se 
zvláštním cílem prosazovat a podporovat 
činnosti EIT; Nadace je zřizována na 
základě stanoviska Parlamentu a Rady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 178
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. o
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(o) rozhoduje o jazykovém režimu EIT, 
přičemž zohlední stávající zásady 
vícejazyčnosti a praktické požadavky jeho 
činnosti;

o) zajistit, aby EIT bylo v souladu se 
stávajícími zásadami vícejazyčnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Oreste Rossi

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) rozhoduje o jazykovém režimu EIT, 
přičemž zohlední stávající zásady 
vícejazyčnosti a praktické požadavky jeho 
činnosti;

o) rozhoduje o jazykovém režimu EIT, 
přičemž zohlední stávající právní předpisy 
a zásady vícejazyčnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(pa) podporovat Unie prostřednictvím 
EIT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 3 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada volí ze jmenovaných členů 
svého předsedu. Funkční období předsedy 

1. Předseda je jmenován Komisí. Funkční 
období předsedy je dvouleté a může být 
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je dvouleté a může být jmenován jednou 
opětovně.

jmenován jednou opětovně. Na základě 
stanoviska Parlamentu a Rady, Komise 
odvolá předsedkyni/předsedu správní rady 
pokud nevykonává své povinnosti v 
souladu se zájmy Unie. .

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Ředitelem je osoba s odbornými 
znalostmi a všeobecně uznávanými 
schopnostmi v oblastech, v nichž EIT 
působí. Ředitele jmenuje správní rada na 
funkční období v délce čtyř let. Správní 
rada jej může jmenovat jednou opětovně na 
další čtyři roky, pokud je to podle jejího 
uvážení v nejlepším zájmu EIT.

1. Ředitelem je osoba s odbornými 
znalostmi a všeobecně uznávanými 
schopnostmi v oblastech, v nichž EIT 
působí. Ředitele jmenuje správní rada na 
funkční období v délce čtyř let. Správní 
rada jej může jmenovat jednou opětovně na 
další čtyři roky, pokud je to podle jejího 
uvážení v nejlepším zájmu EIT. Na 
základě stanoviska Parlamentu a Rady, 
Komise odvolá ředitele pokud nevykonává 
své pracovní povinnosti v souladu se 
zájmy Unie

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 3 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podporuje správní radu a výkonný 
výbor v jejich činnosti, zajišťuje jednání 
sekretariátu a poskytuje veškeré informace, 
které jsou nezbytné pro výkon jejich 
funkcí;

b) napománá správní radě a výkonnému 
výboru v jejich činnosti, zajišťuje jednání 
sekretariátu a poskytuje veškeré informace, 
které jsou nezbytné pro výkon jejich 
funkcí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 184
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 4 – bod 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) předkládá návrh roční účetní závěrky 
a rozvahy útvaru interního auditu 
a následně prostřednictvím výkonného 
výboru správní radě;

k) předkládá návrh roční účetní závěrky 
a rozvahy útvaru interního auditu 
a následně prostřednictvím výkonného 
výboru správní radě a Komisi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Romana Jordan

Návrh nařízení
Legislativní finanční výkaz pro návrhy – bod 2 – bod 2.1 – odst. 3 – bod 1

Texte proposé par la Commission Pozměňovací návrh

1. Sledování znalostního a inovačního 
společenství na základě jeho vlastních cílů 
a klíčových ukazatelů výkonnosti 
stanovených v plánech činnosti znalostních 
a inovačních společenství. Znalostním 
a inovačním společenstvím bude poskytnut 
značný prostor (přístup zdola nahoru) pro 
to, aby vymezily své interní strategie 
a organizaci, stejně jako své činnosti 
a mobilizovaly potřebné zdroje. 

1. Sledování znalostního a inovačního 
společenství na základě jeho vlastních cílů 
a klíčových ukazatelů výkonnosti 
stanovených v plánech činnosti znalostních 
a inovačních společenství. Znalostním 
a inovačním společenstvím bude poskytnut 
značný prostor (přístup zdola nahoru) pro 
to, aby vymezily své interní strategie 
a organizaci, stejně jako své činnosti 
a mobilizovaly potřebné zdroje. Možnost 
vytváření strategické struktury odshora
dolů však není vyloučena.

Or. sl


