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Pozměňovací návrh 34
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Strategický program inovací by měl 
stanovit oblasti s dlouhodobou prioritou 
pro Evropský inovační a technologický 
institut (dále jen „EIT“) a zahrnout 
posouzení jeho hospodářského dopadu 
a jeho kapacity pro vytvoření nejlepší 
přidané hodnoty z hlediska inovací. 
Strategický program inovací by měl 
zohlednit výsledky sledování a hodnocení 
EIT.

(2) Strategický program inovací by měl 
stanovit oblasti s dlouhodobou prioritou 
pro Evropský inovační a technologický 
institut (dále jen „EIT“) a zahrnout 
posouzení jeho hospodářského a 
sociálního dopadu a jeho kapacity pro 
vytvoření nejlepší přidané hodnoty 
z hlediska inovací. Strategický program 
inovací by měl zohlednit výsledky 
sledování a hodnocení EIT.

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Excelence v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací, ačkoli 
zcela zjevně v celé Unii existuje, zůstává 
roztříštěná. Intenzivnější strategická 
spolupráce mezi zeměmi, odvětvími a 
obory je nezbytná k dosažení dostatečného 
kritického množství ve znalostním 
trojúhelníku. Základní pojetí inovace 
založené na společenských výzvách, které 
se zaměřuje na vzdělávání, 
technologickou a produktovou inovaci a 
flexibilitu je ve středu zájmu EIT.

Or. en
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(Odkaz na pozměňovací návrh 1; PE489.613v01-00)

Pozměňovací návrh 36
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) EIT a znalostní a inovační 
společenství by měly podporovat 
významnou součinnost a doplňkovost se 
strukturálními fondy.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) EIT se snaží přispět k dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 tím, že zvyšuje 
hodnotu vzdělávání, výzkumu a inovace 
jako celku a podporuje udržitelnost, 
konkurenceschopnost, pracovní místa a 
růst v celé Evropě. Strategický program 
inovací, který k těmto cílům přispívá, by 
mohl vytvářet nástroje založené na 
společenských výzvách v rámci programu 
Horizont 2020.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 4; PE489.613v01-00)

Pozměňovací návrh 38
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera
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Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) EIT by měl podporovat rozšíření 
účasti, aby se excelence šířila po celé 
Evropě.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) EIT je v tomto smyslu účinným 
orgánem Unie, jehož cílem je vypořádat se 
s novými vznikajícími potřebami, nacházet 
inovativní řešení a posilovat jejích dopady 
na společnost. Tím, že EIT zaujme 
flexibilní a odpovědný přístup a bude i 
nadále usilovat o otevřenost, 
transparentnost a vnější angažovanost, 
může aktivně prosazovat osvojování 
a přijímání nových inovací ze strany 
společnosti jako celku.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 6; PE489.613v01-00)

Pozměňovací návrh 40
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První soubor znalostních a inovačních 
společenství bude zahájen v roce 2014 –
znalostní a inovační společenství 
Food4future, znalostní a inovační 
společenství pro aktivní stárnutí a 
znalostní inovační společenství pro 
suroviny. Další soubor tří těchto 
společenství bude následovat v roce 2018 
podle otevřeného přístupu. Rada EIT bere 
tři témata navržená Evropskou komisí pro 
rok 2018 na vědomí, bude však mít 
pravomoc navrhnout a vybrat nová témata
prostřednictvím konzultace se 
zúčastněnými stranami a na základě 
konkurenčního a otevřeného postupu 
výběru žádostí pro výběr nových 
tématických oblastí a příslušných 
znalostních a inovačních společenství.

Or. en

(Odkaz na PE489.613v01-00, pozměňovací návrh 11, bod 5.)

Pozměňovací návrh 41
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování výzkumu a inovací v EU má 
klíčový význam a mělo by být využíváno 
k pákovému efektu. EIT by měl přilákat 
dodatečné financování na základě 
podpory přístupu využívajícího 
financování z více zdrojů a posílení 
spojení mezi EIT a strukturálními fondy. 
EIT by měl udělovat „pečeť excelence“ 
kladně hodnoceným projektům, které 
jinak nemohly být z důvodu rozpočtových 
omezení financovány. Ve spolupráci 
s EIT by mohly být používány vnitrostátní 
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a strukturální fondy na poskytování 
grantů na návrat a usazení pro absolventy 
EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Excelence by měla být hlavní hnací silou 
EIT. Je třeba podporovat rozšíření účasti, 
aby se podpořila excelence v rámci 
Evropy, včetně koncepce „cesta 
k excelenci“, jež umožní vytvořit 
podmínky pro účast malých jednotek 
počínající excelence, jako jsou malé 
výzkumné týmy a vysoce inovativní 
začínající podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh rozhodnutí
Čl. 1 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT usiluje o vznik udržitelných 
inovativních začínajících podniků a 
samostatných skupin a o zvýšení počtu 
postgraduálních studentů s cílem zlepšit 
dosahované výsledky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Ústředí EIT

Ústředí EIT se nachází v Budapešti 
(Maďarsko).

Or. en

Odůvodnění

Dohoda mezi EIT a maďarskou vládou byla podepsána v roce 2010, ref. číslo: 2010/CLXVI. 
Na základě této dohody hradí část správních výdajů hostitelská země, Maďarsko, bezplatným 
poskytováním kancelářských prostor do konce roku 2030, jakož i ročním příspěvkem ve výši 
1,5 milionu EUR na personální náklady do konce roku 2015.

Pozměňovací návrh 45
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
EIT a další nástroje Unie

Znalostní a inovační společenství jsou 
vedle ostatních nástrojů významným a 
jedinečným prvkem v celoevropské 
inovační politice. Společné technologické 
iniciativy, partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, iniciativy v oblasti 
společného plánování, evropská inovační 
partnerství a podobné (budoucí) platformy 
na podporu rozsáhlého výzkumu 
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vycházejícího z potřeb průmyslu jsou 
vybízeny k tomu, aby se vhodným 
způsobem koordinovaly s EIT nebo, 
pokud se tak rozhodnou, aby se připojily 
ke znalostním a inovačním společenstvím 
jako přidružení partneři nebo případně 
nějakým hlubším způsobem.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 16, bod 1 h) (nový)(PE489.613v01-00)

Pozměňovací návrh 46
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Článek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1c
Znalostní a inovační společenství

EIT je partnerem znalostních a 
inovačních společenství, dokud po 
orientačním období sedmi až patnácti let 
nerozhodne, že jsou tato společenství 
dostatečně soběstačná.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 11, bod 6, PE489.613v01-00)

Odůvodnění

V rámci úlohy EIT v oblasti financování a monitorování by nebylo vhodné, aby byl EIT 
partnerem znalostního a inovačního společenství i po skončení tohoto období, 

Pozměňovací návrh 47
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Článek 2 a (nový)



PE492.619v01-00 10/130 AM\906377CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Nejpozději 3 roky po vstupu v platnost 
budou znalostní a inovační společenství 
podrobena revizi, která vezme v potaz 
jejich evropskou přidanou hodnotu. 
Pokud znalostní a inovační společenství 
prokáží vyšší přidanou hodnotu než jiná 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, jako jsou například společné 
technologické iniciativy, jež jsou 
vytvořeny v souvislosti s programem 
Horizont 2020, mohou Rada a Evropský 
parlament rozhodnout o přerozdělení 
rozpočtu a přidělení dodatečných 
prostředků znalostním a inovačním 
společenstvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rychle se měnícím světě je základem 
cesty Evropy k budoucnosti růst, který je 
inteligentní, udržitelný a podporuje 
začlenění. Pro dosažení tohoto cíle 
a udržení konkurenceschopnosti 
v celosvětové ekonomice založené na 
znalostech byly za klíčové hnací síly 
uznány „znalostní trojúhelník“ výzkumu, 
vzdělávání a inovací a vzájemné působení 
mezi jeho třemi stranami. V souladu s tím 
jednala Evropská unie, která tyto oblasti ve 
své strategii Evropa 2020 určila za 
politické priority. Tyto priority jsou 
prováděny zejména prostřednictvím 
stěžejních iniciativ „Unie inovací“ 
a „Mládež v pohybu“, které tvoří 

V rychle se měnícím světě je základem 
cesty Evropy k budoucnosti růst, který je 
inteligentní, udržitelný a podporuje 
začlenění. Pro dosažení tohoto cíle 
a udržení konkurenceschopnosti 
v celosvětové ekonomice a společnosti 
založené na znalostech byly za klíčové 
hnací síly uznány „znalostní trojúhelník“ 
výzkumu, vzdělávání a inovací a vzájemné 
působení mezi jeho třemi stranami. 
V souladu s tím jednala Evropská unie, 
která tyto oblasti ve své strategii Evropa 
2020 určila za politické priority. Tyto 
priority jsou prováděny zejména 
prostřednictvím stěžejních iniciativ „Unie 
inovací“ a „Mládež v pohybu“, které tvoří 
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zastřešující rámec politiky pro opatření EU 
v těchto oblastech. Doplňují je stěžejní 
iniciativy „Integrovaná průmyslová 
politika pro éru globalizace“ a „Evropa 
účinněji využívající zdroje“. Evropský 
inovační a technologický institut bude 
k dosahování cílů uvedených stěžejních 
iniciativ v plné míře přispívat.

zastřešující rámec politiky pro opatření EU 
v těchto oblastech. Doplňují je stěžejní
iniciativy „Integrovaná průmyslová 
politika pro éru globalizace“ a „Evropa 
účinněji využívající zdroje“. Evropský 
inovační a technologický institut bude 
k dosahování cílů uvedených stěžejních 
iniciativ v plné míře přispívat.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Důvody, proč se výzkum, vzdělávání 
a inovace dostávají do centra pozornosti, 
jsou prosté. Evropská společnost čelí třem 
významným společenským výzvám, jsou 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 
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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 
společnosti a posílení 
konkurenceschopnosti EU 
a zaměstnanosti.
Tyto tři společenské výzvy jsou propojeny 
a zahrnují všechny výzvy uvedené v rámci 
programu Horizont 2020. Evropská řešení 
těchto výzev se budou ve stále větší míře
opírat o zásadní inovační průlomy v oblasti 
produktů, služeb a modelů podnikání, 
jakož i o schopnost vychovávat, lákat 
a udržet si talenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

technologií. Ačkoli v Evropě nalezneme 
případy jednotlivých úspěchů, členské státy 
EU ve srovnání s celosvětovými předními 
subjekty v oblasti inovací v průměru 
zaostávají. Evropská unie navíc čelí 
zvýšené konkurenci, pokud jde o talenty 
vycházející z nových center excelence 
v rozvíjejících se ekonomikách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Je tedy nutná skutečná změna našich 
systémů a paradigmat inovací, což 
vyžaduje přijetí nových zásad a postupů 
založených zejména na otevřeném a 
inkluzivním výzkumu a na rozvoji 
nástrojů pro správu práv duševního 
vlastnictví, které podpoří transparentnost 
a výměnu, a rozvoj nových finančních 
nástrojů, které zajistí, že se výzkumné úsilí 
bude efektivně a prioritně zaměřovat na 
klíčové otázky veřejného zájmu. Špičková 
výkonnost v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací, ačkoli 
zcela zjevně v celé Evropské unii existuje, 
zůstává příliš často roztříštěná. Evropa 
musí překonat tento nedostatek strategické 
spolupráce přesahující hranice zemí, 
odvětví i oborů. Evropa si kromě toho 
potřebuje osvojit skutečnou podnikatelskou 
kulturu, která je nezbytná pro využití 
hodnoty výzkumu a inovací, pro zřizování 
nových projektů a pro skutečné tržní 
využití inovací v odvětvích s potenciálním 
vysokým růstem. Evropa musí podpořit 
úlohu vysokoškolských institucí jako 
motorů inovací, protože nadaní lidé musí 
mít náležité dovednosti, znalosti a postoje, 
aby inovace posunuli kupředu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Je tedy nutná skutečná změna našich 
systémů a paradigmat inovací. Špičková 
výkonnost v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací, ačkoli 
zcela zjevně v celé Evropské unii existuje, 
zůstává příliš často roztříštěná. Evropa 
musí překonat tento nedostatek strategické 
spolupráce přesahující hranice zemí, 
odvětví i oborů. Evropa kromě toho má 
silnou, otevřenou a skutečnou 
podnikatelskou kulturu vyznačující se 
značnou rozmanitostí malých a středních 
podniků, která je nezbytná pro zvýšení a 
podporu hodnoty výzkumu a inovací, pro 
zřizování nových projektů a pro dosažení
skutečného tržního využití inovací 
v odvětvích s potenciálním vysokým 
růstem. Evropa musí podpořit úlohu 
vysokoškolských institucí jako motorů 
inovací, protože nadaní lidé musí mít 
náležité dovednosti, znalosti a postoje, aby 
inovace posunuli kupředu.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právě za tímto účelem byl zřízen EIT –
s cílem přispět k udržitelnému 
hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním 
inovační kapacity Unie a jejích členských 
států. Tím, že plně začleňuje znalostní 
trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu a inovací, bude institut výrazně 
přispívat k řešení společenských výzev 
v rámci programu Horizont 2020 a přinese 

Právě za tímto účelem byl zřízen EIT –
s cílem přispět k udržitelnému 
hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním a 
zrychlováním inovační kapacity Unie 
a jejích členských států. Tím, že plně 
začleňuje znalostní trojúhelník 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu 
a inovací, bude institut výrazně přispívat 
k řešení významných společenských výzev 
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systémovou změnu způsobu, jakým 
evropští inovační aktéři spolupracují.

a přinese systémovou změnu způsobu, 
jakým evropští inovační aktéři 
spolupracují.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právě za tímto účelem byl zřízen EIT –
s cílem přispět k udržitelnému 
hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním 
inovační kapacity Unie a jejích členských 
států. Tím, že plně začleňuje znalostní 
trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu a inovací, bude institut výrazně 
přispívat k řešení společenských výzev 
v rámci programu Horizont 2020 a přinese 
systémovou změnu způsobu, jakým 
evropští inovační aktéři spolupracují.

Právě za tímto účelem byl zřízen EIT –
s cílem přispět k udržitelnému 
hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním 
inovační kapacity Unie a jejích členských 
států. Tím, že plně začleňuje znalostní 
trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu a inovací, bude institut výrazně 
přispívat k řešení společenských výzev 
v rámci programu Horizont 2020 a přinese 
systémovou změnu způsobu, jakým 
evropští aktéři spolupracují na podporu 
otevřených a inkluzivních modelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Právě za tímto účelem byl zřízen EIT –
s cílem přispět k udržitelnému 
hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním 
inovační kapacity Unie a jejích členských 

Právě za tímto účelem byl zřízen EIT –
s cílem přispět k udržitelnému 
hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním 
inovační kapacity Unie a jejích členských 
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států. Tím, že plně začleňuje znalostní 
trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu a inovací, bude institut výrazně 
přispívat k řešení společenských výzev 
v rámci programu Horizont 2020 a přinese 
systémovou změnu způsobu, jakým 
evropští inovační aktéři spolupracují.

států. Tím, že plně začleňuje znalostní 
trojúhelník vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu a inovací, bude institut výrazně 
přispívat k řešení společenských výzev 
v rámci programu Horizont 2020 a přinese 
systémovou změnu způsobu, jakým 
evropští inovační aktéři spolupracují, čímž 
bude řešit evropský paradox..

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT je jediným nástrojem v rámci 
programu Horizont 2020, který klade 
velký důraz na vzdělávací aspekt. Z EIT 
by se měl stát poskytovatel 
postgraduálního vzdělávání na světové 
úrovni, vzhledem k tomu, že kombinuje 
vysoce kvalitní odborné vzdělávání, 
mobilitu a podnikatelské zkušenosti v 
prostředí, v němž dochází k inovaci, a 
zavádí odlišná vzdělávací paradigmata pro 
vysokoškolské vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby tohoto cíle dosáhl, kombinuje EIT Aby tohoto cíle dosáhl, kombinuje EIT 
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strategickou orientaci na úrovni EIT se 
zdola nahoru vedeným přístupem 
prostřednictvím svých znalostních 
a inovačních společenství. Znalostní 
a inovační společenství jsou vysoce 
integrovaná partnerství, která dlouhodobě 
propojují vynikající univerzity, výzkumná 
centra, malé a velké podniky a další aktéry 
inovací kolem konkrétních témat 
společenských výzev. Každé znalostní 
a inovační společenství je organizováno na 
základě malého počtu vzájemně 
propojených středisek společného 
umístění, v nichž partneři každodenně úzce 
spolupracují a která využívají dosud 
netušenou míru společných strategických 
cílů. Střediska společného umístění se 
opírají o stávající centra excelence, která 
dále rozvíjejí do podoby místních 
inovačních ekosystémů a vzájemně je 
propojují do širší sítě inovačních uzlů 
napříč Evropou. V rámci EIT byl 
jednotlivým znalostním a inovačním 
společenstvím přiznán vysoký stupeň 
autonomie při definování jejich vnitřní 
organizace, složení, programu činnosti i 
metod práce, což jim umožňuje zvolit si 
přístup, který je pro dosahování jejich cílů 
nejvhodnější. Na strategické úrovni EIT 
organizuje proces výběru znalostních 
a inovačních společenství, flexibilně 
koordinuje tato společenství a šíří jejich 
osvědčené modely řízení a financování.

strategickou orientaci na úrovni EIT se 
zdola nahoru vedeným přístupem 
prostřednictvím svých znalostních 
a inovačních společenství. Znalostní 
a inovační společenství jsou vysoce 
integrovaná partnerství, která dlouhodobě 
propojují vynikající univerzity, výzkumná 
centra, malé a velké podniky a další aktéry 
inovací kolem konkrétních témat 
společenských výzev. Každé znalostní 
a inovační společenství je organizováno na 
základě malého počtu vzájemně 
propojených středisek společného 
umístění, v nichž partneři každodenně úzce 
spolupracují a která využívají dosud 
netušenou míru společných strategických 
cílů. Střediska společného umístění se 
opírají o stávající centra excelence, která 
dále rozvíjejí do podoby místních 
inovačních ekosystémů a vzájemně je 
propojují do širší sítě inovačních uzlů 
napříč Evropou. V rámci EIT byl 
jednotlivým znalostním a inovačním 
společenstvím přiznán vysoký stupeň 
autonomie při definování jejich vnitřní 
organizace, složení, programu činnosti i 
metod práce, což jim umožňuje zvolit si 
přístup, který je pro dosahování jejich cílů 
nejvhodnější. Na strategické úrovni EIT 
organizuje proces výběru znalostních 
a inovačních společenství, flexibilně 
koordinuje tato společenství a šíří jejich 
osvědčené modely řízení a financování.
EIT by se měl zaměřovat na vzájemnou 
koordinaci a spolupráci mezi znalostními 
a inovačními společenstvími s cílem 
zajistit součinnost a tvorbu přidané 
hodnoty vyplývající z množství partnerů 
EIT a vzájemného ovlivňování myšlenek v 
rámci EIT. 

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Judith A. Merkies
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby tohoto cíle dosáhl, kombinuje EIT 
strategickou orientaci na úrovni EIT se 
zdola nahoru vedeným přístupem 
prostřednictvím svých znalostních 
a inovačních společenství. Znalostní 
a inovační společenství jsou vysoce 
integrovaná partnerství, která dlouhodobě
propojují vynikající univerzity, výzkumná 
centra, malé a velké podniky a další aktéry 
inovací kolem konkrétních témat 
společenských výzev. Každé znalostní 
a inovační společenství je organizováno na 
základě malého počtu vzájemně 
propojených středisek společného 
umístění, v nichž partneři každodenně úzce 
spolupracují a která využívají dosud 
netušenou míru společných strategických 
cílů. Střediska společného umístění se 
opírají o stávající centra excelence, která 
dále rozvíjejí do podoby místních 
inovačních ekosystémů a vzájemně je 
propojují do širší sítě inovačních uzlů 
napříč Evropou. V rámci EIT byl 
jednotlivým znalostním a inovačním 
společenstvím přiznán vysoký stupeň 
autonomie při definování jejich vnitřní 
organizace, složení, programu činnosti i 
metod práce, což jim umožňuje zvolit si 
přístup, který je pro dosahování jejich cílů 
nejvhodnější. Na strategické úrovni EIT 
organizuje proces výběru znalostních 
a inovačních společenství, flexibilně 
koordinuje tato společenství a šíří jejich 
osvědčené modely řízení a financování.

Aby tohoto cíle dosáhl, kombinuje EIT 
strategickou orientaci na úrovni EIT se 
zdola nahoru vedeným přístupem 
prostřednictvím svých znalostních 
a inovačních společenství. Znalostní 
a inovační společenství jsou vysoce 
integrovaná partnerství, která propojují 
vynikající univerzity, výzkumná centra, 
malé a velké podniky a další aktéry inovací 
kolem konkrétních témat společenských 
výzev. Každé znalostní a inovační 
společenství je organizováno na základě 
malého počtu vzájemně propojených 
středisek společného umístění, v nichž 
partneři každodenně úzce spolupracují 
a která využívají dosud netušenou míru 
společných strategických cílů. Střediska 
společného umístění se opírají o stávající 
centra excelence, která dále rozvíjejí do 
podoby místních inovačních ekosystémů 
a vzájemně je propojují do širší sítě 
inovačních uzlů napříč Evropou. V rámci 
EIT byl jednotlivým znalostním 
a inovačním společenstvím přiznán vysoký 
stupeň autonomie při definování jejich 
vnitřní organizace, složení, programu 
činnosti i metod práce, což jim umožňuje 
zvolit si přístup, který je pro dosahování 
jejich cílů nejvhodnější. Na strategické 
úrovni EIT organizuje proces výběru 
znalostních a inovačních společenství,
flexibilně koordinuje tato společenství, 
poskytuje jim podporu a poradenství 
v administrativních záležitostech, 
podporuje spolupráci mezi nimi a šíří 
jejich osvědčené modely řízení 
a financování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství tak EIT usiluje o urychlení 
inovace a napomáhá vytvářet prostředí, 
kde se bude inovacím s větší 
pravděpodobností dařit a kde dají vznik 
průlomům ve způsobu spolupráce 
vysokých škol, výzkumu a podniků. Tento 
přístup pomáhá řešit stále složitější a 
propojenější společenské výzvy stanovené 
v programu Horizont 2020 tím, že 
kombinuje odvětvovou a meziodvětvovou 
inovaci a spojuje vynikající osobnosti 
z různých odvětví, prostředí a oborů (které 
by se jinak nemusely setkat), aby společně 
hledaly řešení dané výzvy.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT navíc nyní prostřednictvím svého 
ústředí v Budapešti upevňuje své postavení 
inovační instituce. Zřídil také nadaci EIT, 
z právního hlediska nezávislou organizaci, 
která má propagovat a podporovat práci 
a činnost EIT a zvyšovat společenský 
dopad EIT.

EIT navíc nyní prostřednictvím svého 
ústředí v Budapešti upevňuje své postavení 
inovační instituce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT v současnosti v souvislosti se 
stávajícími znalostními a inovačními 
společenstvími a středisky společného 
umístění řeší problém zeměpisné 
koncentrace; to je třeba vzít v budoucnu 
v úvahu při zahajování budoucích 
znalostních a inovačních společenství a 
rozšiřování činností EIT.

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Překonání roztříštěnosti prostřednictvím 
dlouhodobých integrovaných partnerství 
a dosažení kritického množství v celém 
jeho evropském rozměru: EIT se opírá o 
stávající iniciativy spolupráce a přenáší 
vybraná partnerství ve znalostních 
a inovačních společenstvích na trvalejší 
a strategičtější úroveň. Znalostní a inovační 
společenství umožňují partnerům světové 
úrovně sjednotit se do nových konfigurací, 
optimalizovat existující zdroje, dostat se 
k novým příležitostem v podnikání 
prostřednictvím nových hodnotových 
řetězců zaměřených na výzvy s vyšším 
rizikem a větším rozsahem. Kromě toho, 
ačkoli ve všech členských státech EU 
existuje značný počet center excelence, 
jednotlivě často nedosahují kritického 
množství pro celosvětovou hospodářskou 
soutěž. Střediska společného umístění 
znalostních a inovačních společenství 
nabízejí silným místním aktérům příležitost 
těsnějšího propojení s ostatními 
špičkovými partnery bez ohledu na hranice 
států, což jim umožňuje jednat a dosahovat 
uznání v celosvětovém měřítku.

Překonání roztříštěnosti prostřednictvím 
dlouhodobých integrovaných partnerství 
a dosažení kritického množství v celém 
jeho evropském rozměru: EIT se opírá o 
stávající iniciativy spolupráce a přenáší 
vybraná partnerství ve znalostních 
a inovačních společenstvích na trvalejší 
a strategičtější úroveň. Znalostní a inovační 
společenství umožňují partnerům světové
úrovně sjednotit se do nových konfigurací, 
rozvinout otevřené inovační modely, které 
podporují začleňování, optimalizovat 
existující zdroje a rozvíjet otevřené a 
inkluzivní modely inovace, dostat se 
k novým příležitostem v podnikání 
prostřednictvím nových hodnotových 
řetězců zaměřených na výzvy s vyšším 
rizikem a větším rozsahem. Kromě toho, 
ačkoli ve všech členských státech EU 
existuje značný počet center excelence, 
jednotlivě často nedosahují kritického 
množství pro celosvětovou hospodářskou 
soutěž. Střediska společného umístění 
znalostních a inovačních společenství 
nabízejí silným místním aktérům příležitost 
těsnějšího propojení s ostatními 
špičkovými partnery bez ohledu na hranice 
států, což jim umožňuje jednat a dosahovat 
uznání v celosvětovém měřítku.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zlepšení dopadu investic na vzdělávání, 
výzkum a inovace a zkoušení nových 
způsobů správy inovací: EIT vystupuje 
jako katalyzátor a přidává hodnotu 
existující výzkumné základně tím, že 
urychluje osvojování a využívání 
technologií a výsledků výzkumu. Inovační 
činnosti naopak přispívají ke sladění 
a využití účinků investic do výzkumu 
a k tomu, aby činnosti v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy více reagovaly na 
potřeby podniků. Proto je EIT vybaven 
značným stupněm flexibility pro testování 
nových inovačních modelů, které umožňují 
skutečné rozlišování správy znalostních 
a inovačních společenství a financování 
modelů znalostních a inovačních 
společenství, jakož i rychlé přizpůsobování 
umožňující lépe se vyrovnat se 
vznikajícími příležitostmi. EIT má také 
potenciál rozvíjet nové modely 
financování, jako jsou ceny za inovaci, 
čímž umožní maximalizovat veřejnou 
návratnost financování výzkumu a zajistit, 
že inovace se bude nejen zaměřovat na 
nejvíce naléhavé společenské potřeby, ale 
bude mít také rychlý přínos pro evropské 
občany.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vzdělávání je klíčovou oblastí strategie Evropa 2020. Jedná se o významný nástroj evropské 
síly. Je třeba do něj začlenit přenosy z vědy do vzdělávacích programů.

Pozměňovací návrh 67
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zlepšení dopadu investic na vzdělávání, 
výzkum a inovace a zkoušení nových 
způsobů správy inovací: EIT vystupuje 
jako katalyzátor a přidává hodnotu 
existující výzkumné základně tím, že 
urychluje osvojování a využívání 
technologií a výsledků výzkumu. Inovační 
činnosti naopak přispívají ke sladění 

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

a využití účinků investic do výzkumu 
a k tomu, aby činnosti v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy více reagovaly na 
potřeby podniků. Proto je EIT vybaven 
značným stupněm flexibility pro testování 
nových inovačních modelů, které umožňují 
skutečné rozlišování správy znalostních 
a inovačních společenství a financování 
modelů znalostních a inovačních 
společenství, jakož i rychlé přizpůsobování 
umožňující lépe se vyrovnat se
vznikajícími příležitostmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výchova talentů bez ohledu na hranice 
a podpora podnikání prostřednictvím 
začlenění znalostního trojúhelníku: EIT 
podporuje inovace, jejichž hnací silou jsou 
lidé, a do středu svých snah staví studenty, 
výzkumné pracovníky a podnikatele. 
Zajišťuje nové kariérní cesty mezi 
akademickou obcí a soukromým sektorem 
a inovativní programy pro odborný rozvoj. 
Značka EIT připojená k inovativním 
magisterským a doktorandským 
programům znalostních a inovačních 
společenství přispěje k vytvoření 
mezinárodně uznávané značky excelence, 
která bude pomáhat vzbuzovat zájem 
nadaných lidí z Evropy i zahraničí. 
Podnikání je podporováno prostřednictvím 
nové generace špičkových studentů, kteří 
mají znalosti a postoje potřebné k tomu, 
aby měnili myšlenky na nové 
podnikatelské příležitosti.

Výchova talentů bez ohledu na hranice 
a podpora podnikání prostřednictvím 
začlenění znalostního trojúhelníku: EIT 
podporuje inovace, jejichž hnací silou jsou 
lidé, a do středu svých snah staví studenty, 
výzkumné pracovníky a podnikatele. 
Zajišťuje nové kariérní cesty mezi 
akademickou obcí a soukromým sektorem 
a inovativní programy pro odborný rozvoj. 
Značka EIT připojená k inovativním 
magisterským a doktorandským 
programům znalostních a inovačních 
společenství přispěje k vytvoření 
mezinárodně uznávané značky excelence, 
která bude pomáhat vzbuzovat zájem 
nadaných lidí z Evropy i zahraničí s 
ohledem na odlišné rysy a požadavky 
jednotlivých regionů a bude usnadňovat 
zřizování a rozvoj kulturních oblastí ve 
spolupráci s místním průmyslem.
Podnikání je podporováno prostřednictvím 
nové generace špičkových studentů, kteří 
mají znalosti a postoje potřebné k tomu, 
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aby měnili myšlenky na nové 
podnikatelské příležitosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výchova talentů bez ohledu na hranice 
a podpora podnikání prostřednictvím 
začlenění znalostního trojúhelníku: EIT 
podporuje inovace, jejichž hnací silou jsou 
lidé, a do středu svých snah staví studenty, 
výzkumné pracovníky a podnikatele. 
Zajišťuje nové kariérní cesty mezi 
akademickou obcí a soukromým sektorem 
a inovativní programy pro odborný rozvoj. 
Značka EIT připojená k inovativním 
magisterským a doktorandským 
programům znalostních a inovačních 
společenství přispěje k vytvoření 
mezinárodně uznávané značky excelence, 
která bude pomáhat vzbuzovat zájem 
nadaných lidí z Evropy i zahraničí. 
Podnikání je podporováno prostřednictvím 
nové generace špičkových studentů, kteří 
mají znalosti a postoje potřebné k tomu, 
aby měnili myšlenky na nové 
podnikatelské příležitosti.

Výchova talentů bez ohledu na hranice 
a podpora podnikání prostřednictvím 
začlenění znalostního trojúhelníku: EIT 
podporuje inovace, jejichž hnací silou jsou 
lidé, a do středu svých snah staví studenty, 
výzkumné pracovníky a podnikatele. 
Zajišťuje nové kariérní cesty a možnosti 
mobility mezi akademickou obcí 
a soukromým sektorem a inovativní 
programy pro odborný rozvoj. Značka EIT 
připojená k inovativním magisterským 
a doktorandským programům znalostních 
a inovačních společenství přispěje 
k vytvoření mezinárodně uznávané značky 
excelence, která bude pomáhat vzbuzovat 
zájem nadaných lidí z Evropy i zahraničí. 
Podnikání je podporováno prostřednictvím 
nové generace špičkových studentů, kteří 
mají znalosti a postoje potřebné k tomu, 
aby měnili myšlenky na nové 
podnikatelské příležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.2 – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Inteligentní financování prostřednictvím 
pákového efektu v kombinaci s přístupem 
zaměřeným na výsledky a podnikání: EIT 
zajišťuje až 25 % rozpočtu znalostních 
a inovačních společenství 
a ovlivňuje poskytnutí 75 % finančních 
zdrojů od široké škály veřejných 
a soukromých partnerů, čímž vytváří 
významný pákový efekt v podobě 
sdružování rozsáhlých investic 
a usměrňování různých veřejných 
a soukromých zdrojů ve prospěch společně 
dohodnutých strategií. Svým zaměřením na 
tržní i společenské dopady navíc institut 
EIT uplatňuje přístup zaměřený na 
výsledky. Znalostní a inovační společenství 
vyvíjejí činnost podle podnikatelské 
logiky, na základě ročních podnikatelských 
plánů, které zahrnují náročné portfolio 
činností od vzdělávání po zřizování 
podniků, s jasnými cíli, požadovanými 
výsledky a klíčovými výkonnostními 
ukazateli, které slouží k jejich hodnocení.

Inteligentní financování prostřednictvím 
pákového efektu v kombinaci s přístupem 
zaměřeným na výsledky a podnikání: EIT 
zajišťuje až 25 % rozpočtu znalostních 
a inovačních společenství 
a ovlivňuje poskytnutí 75 % finančních 
zdrojů od široké škály veřejných 
a soukromých partnerů, čímž vytváří 
významný pákový efekt v podobě 
sdružování rozsáhlých investic 
a usměrňování různých veřejných 
a soukromých zdrojů ve prospěch společně 
dohodnutých strategií. Vzhledem 
k významnému pákovému efektu 1 na 3 
umožní celkový rozpočet přidělený EIT ve 
výši 3,64 % z celkového rozpočtu na 
program Horizont 2020 dodatečné 
navýšení na více než 10 % rozpočtu na 
program Horizont 2020 z veřejných a 
soukromých finančních prostředků k 
dosažení výzkumného a inovačního
programu EU. Svým zaměřením na tržní i 
společenské dopady navíc institut EIT 
uplatňuje přístup zaměřený na výsledky. 
EIT by měl fungovat jako investor 
jednající na základě podnikatelské logiky 
a jeho investice by měly představovat 
pákový efekt pro ostatní zdroje 
soukromého nebo veřejného financování. 
Znalostní a inovační společenství vyvíjejí 
činnost podle podnikatelské logiky, na 
základě ročních podnikatelských plánů, 
které zahrnují náročné portfolio činností od 
vzdělávání po zřizování podniků, s jasnými 
cíli, požadovanými výsledky a klíčovými 
výkonnostními ukazateli, které slouží 
k jejich hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
za skupinu Verts/ALE
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vytváření udržitelných řešení 
umožňujících šíření a osvojování nových 
technologií ze strany konečných 
spotřebitelů, občanů a společnosti 
v širokém smyslu slova: EIT věnuje 
zvláštní pozornost tomu, aby podněcování 
nového výzkumu a inovací odpovídalo 
zvláštním potřebám v jednotlivých 
podnikatelských prostředích. K dosažení 
tohoto cíle EIT zajistí, aby řízení práv 
duševního vlastnictví v každém odvětví 
zajišťovalo zachování konkurenčních 
podmínek, a to zejména u odvětví, kde 
jsou překážky bránící vstupu na trh 
obvykle nízké. To platí zejména pro IKT a 
služby digitálních infrastruktur.

Or. en

Odůvodnění

Viz prezentace D. Harhoffa, INNO-tec (LMU) Mnichov. Připraveno pro pracovní setkání ES-
BEPA o politice EU v oblasti patentů (září 2007) –
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/docs/strategic_patenting_Harhoff.pdf. Strategické 
využívání systému patentů znamená, že firmy násobí doplňkovost mezi patenty, aby dosáhly 
strategické výhody nad technologickými protivníky. Toto chování odporuje pravidlům 
hospodářské soutěže, pokud je hlavním cílem využití systému patentů snížení účinnosti 
výrobního úsilí konkurenčních firem.

Pozměňovací návrh 72
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemným vztahům mezi výzkumem, 
inovacemi a vzděláváním se v rámci 
iniciativ a programů EU dostává stále 

Vzájemným vztahům mezi výzkumem, 
inovacemi a vzděláváním se v rámci 
iniciativ a programů EU dostává stále 
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většího uznání. Existuje velký potenciál 
pro vzájemně se posilující akce na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni. 
Na úrovni EU bude plné využívání této 
součinnosti dále zajišťovat strategický 
rámec, který poskytuje Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum 
a inovace (2014–2020).

většího uznání. Existuje velký potenciál 
pro vzájemně se posilující akce na 
evropské, vnitrostátní a regionální úrovni. 
Na úrovni EU bude plné využívání této 
součinnosti dále zajišťovat strategický 
rámec, který poskytuje Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum 
a inovace (2014–2020). EIT a jeho 
znalostní a inovační společenství musí 
celkový rozpočet EU na výzkum a inovaci 
doplňovat, a nikoli jej zdvojovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

EIT tak bude významně přispívat 
k prosazování rámcových podmínek 
nutných pro realizaci inovativního 
potenciálu výzkumu EU a podporu 
dokončení evropského výzkumného 
prostoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Judith A. Merkies
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Existují i příležitosti pro vzájemně se 
posilující působení s politikou soudržnosti 
Unie pomocí řešení vazeb mezi místními 
a celosvětovými aspekty inovací. Střediska 
společného umístění zajišťují přeshraniční 
spolupráci a jejich postavení jim umožňuje 
zhodnotit různé programy financování 
z jejich příslušných regionů. Střediska 
společného umístění hrají zásadní úlohu při 
posilování aspektu propojení místní 
a celosvětové úrovně znalostního 
a inovačního společenství jako celku, také 
pomocí úzké spolupráce s regionálními 
orgány, zejména s těmi, které se podílejí na 
přípravě a provádění regionálních 
inovačních strategií pro inteligentní 
specializaci (RIS3).
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znalostní a inovační společenství –
současná i budoucí – ze své definice snažit 
tuto součinnost prozkoumat v nejvyšší 
možné míře. Znalostní a inovační 
společenství budou přidávat hodnotu 
případným iniciativám v příslušných 
oblastech včetně iniciativ společného 
plánování, evropských inovačních 
partnerství a partnerství veřejného
a soukromého sektoru.

Regiony a členské státy, v nichž sídlí 
střediska společného umístění, budou mít 
příležitost těžit z přínosů dosažených díky 
úsporám z aglomerací a shromáždění 
kladných vnějších výstupů. Tato příležitost 
se podpoří, pokud bude zahájena úzká 
spolupráce mezi partnerskými znalostními 
a inovačními společenstvími v regionech a 
orgány a organizacemi zapojenými do 
přípravy a provádění strategií inteligentní 
specializace (RIS3) popsaných v příloze 
IV dokumentu COM(2011) 615, 
2011/0276 (COD), C7-0335/11. Regiony, 
které jsou z těchto činností vyloučeny, 
mohou však na druhou stranu čelit riziku 
nashromáždění negativních dopadů. To 
by mohlo posílit stávající nerovnosti –
pozitivní přínosy pro regiony, které mají v 
současnosti silnou inovační kapacitu, ale 
negativní dopady na regiony, které v 
současnosti vykazují slabší výsledky. 
Těmto rizikům se lze vyhnout 
prostřednictvím doktorandského 
studijního programu EIT, a pokud 
regiony, v nichž nesídlí střediska 
společného umístění, přijmou strategie 
inteligentní specializace (RIS3) včetně 
partnerství s regiony, v nich sídlí stávající 
a potenciální střediska společného 
umístění, jako jsou regionální inovační a 
prováděcí společenství.
Kromě toho by bylo možné dále posílit 
vazby mezi znalostními a inovačními 
společenstvími, malými a středními 
podniky a místními klastrovými 
organizacemi, jako jsou stávající 
regionální inovační a prováděcí 
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společenství spadající pod znalostní a 
inovační společenství v oblasti klimatu, 
aby se zvýšilo jejich zapojení do činností 
znalostních a inovačních společenství. 
Ačkoli příležitosti k součinnosti se liší 
v závislosti na tematické oblasti 
znalostního a inovačního společenství, zdá 
se, že řada iniciativ a programů na úrovni 
EU pravděpodobně nabízí zejména přínosy 
ze spolupráce a koordinace. Protože 
podstata koncepce institutu EIT / 
znalostních a inovačních společenství 
spočívá v přidávání hodnoty k stávající 
evropské excelenci, budou se znalostní 
a inovační společenství a regionální 
inovační a prováděcí společenství ze své 
definice snažit tuto součinnost využít 
v nejvyšší možné míře. Znalostní 
a inovační společenství budou přidávat
hodnotu případným iniciativám 
v příslušných oblastech včetně iniciativ 
společného plánování, evropských 
inovačních partnerství a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Budoucí evropská inovační partnerství 
poskytnou zastřešující rámce s cílem 
usnadnit slaďování a součinnost mezi 
výzkumem odvozeným od nabídky 
a poptávky a nástroji a politikami pro 
inovace. Znalostní a inovační společenství 
mohou k evropským partnerstvím pro 
inovace přispět prostřednictvím svého 
rozložení a zkušeností z praxe, zejména 
pak rozvíjením potřebného lidského 
kapitálu, vzděláváním klíčových aktérů, 

Budoucí evropská inovační partnerství 
poskytnou zastřešující rámce s cílem 
usnadnit slaďování a součinnost mezi 
výzkumem odvozeným od nabídky 
a poptávky a nástroji a politikami pro 
inovace. Evropská inovační partnerství 
mohou představovat spojení mezi 
společenskými výzvami a EIT a hrát 
úlohu subjektu, který stanoví program a 
zváží potřebu vytvořit znalostní a inovační 
společenství zaměřená na určitá témata. 
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jako jsou podnikatelé a výzkumní 
pracovníci, a určováním rámcových 
podmínek a osvědčených postupů pro 
otázky politiky, regulace či normalizace ve 
svých příslušných sektorech.

Znalostní a inovační společenství mohou 
k evropským partnerstvím pro inovace 
přispět prostřednictvím svého rozložení 
a zkušeností z praxe, zejména pak 
rozvíjením potřebného lidského kapitálu, 
vzděláváním klíčových aktérů, jako jsou 
podnikatelé a výzkumní pracovníci, 
a určováním rámcových podmínek 
a osvědčených postupů pro otázky politiky, 
regulace či normalizace ve svých 
příslušných sektorech.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.3 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vytvoření „patentových sdružení“ 
v některých oblastech a zavedení 
otevřeného výzkumu podpoří otevírání 
výzkumu a bude fungovat jako hnací 
motor pro úsilí veřejného i soukromého 
odvětví (zejména pokud jde o malé a 
střední podniky).

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.3 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT by měl podporovat rozvoj nových 
nástrojů pro informování a 
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transparentnost v oblasti práv duševních 
vlastnictví s cílem poskytnout jak 
veřejným, tak soukromým subjektům 
zapojeným do výzkumu (včetně malých a 
středních podniků) informace, které jim 
umožní zahájit výzkum a uplatňování 
vynálezů, nabývání práv duševního 
vlastnictví a využívání výzkumu na 
informovaném základě. Nezbytná opatření 
zahrnují transparentnost cen, rozvoj 
metod pro vyhodnocování kvality práv 
duševního vlastnictví na evropské úrovni 
a vytvoření společných měřítek pro 
transakce zahrnující patenty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proces zřizování prvních znalostních 
a inovačních společenství byl spojen 
s významnou složkou „učení praxí“. Ta 
ukázala, že znalostní a inovační 
společenství představují novátorské 
koncepce a všechny strany, které se na 
daném procesu podílely, podcenily náročný 
úkol spočívající v právním uspořádání 
znalostního a inovačního společenství 
a vybudování smluvních vztahů 
se znalostními a inovačními společenstvími 
a jejich partnery. Nedostatečné povědomí o 
vhodnosti jednotlivých forem právnické 
osoby nepomohlo bezproblémovému 
procesu zřizování. Jakkoli je nutné 
zachovat zdola nahoru vedený přístup, 
který každému znalostnímu a inovačnímu 
společenství ponechává značný prostor pro 
uspořádání vlastních partnerství, měly by 
být vydány další pokyny pro určení 
vhodných právních forem uspořádání. 

Proces zřizování prvních znalostních 
a inovačních společenství byl spojen 
s významnou složkou „učení praxí“. Ta 
ukázala, že znalostní a inovační 
společenství představují novátorské 
koncepce a všechny strany, které se na 
daném procesu podílely, podcenily náročný 
úkol spočívající v právním uspořádání 
znalostního a inovačního společenství 
a vybudování smluvních vztahů 
se znalostními a inovačními společenstvími 
a jejich partnery. Nedostatečné povědomí o 
vhodnosti jednotlivých forem právnické 
osoby nepomohlo bezproblémovému 
procesu zřizování. Jakkoli je nutné 
zachovat zdola nahoru vedený přístup, 
který každému znalostnímu a inovačnímu 
společenství ponechává značný prostor pro 
uspořádání vlastních partnerství, měly by 
být vydány další pokyny pro určení 
vhodných právních forem uspořádání. 
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Navíc nelze podceňovat náročný úkol 
spočívající v propojování různých 
akademických a podnikatelských kultur do 
jediného právního subjektu; z toho vyplývá 
význam sdílení společných hodnot na 
úrovni znalostního a inovačního 
společenství i institutu EIT. Znalostní 
a inovační společenství kromě toho 
představují institucionální inovace ve 
velkém měřítku a žádná dvě znalostní 
a inovační společenství nejsou stejná. To 
sice nabízí bohatou škálu inovačních 
modelů, ale zároveň to zvyšuje náročnost 
celkové koordinace a monitorování 
znalostních a inovačních společenství.

Navíc nelze podceňovat náročný úkol 
spočívající v propojování různých 
akademických a podnikatelských kultur do 
jediného právního subjektu; z toho vyplývá 
význam sdílení společných hodnot na 
úrovni znalostního a inovačního 
společenství i institutu EIT. Znalostní 
a inovační společenství kromě toho 
představují institucionální inovace ve 
velkém měřítku a žádná dvě znalostní 
a inovační společenství nejsou stejná. To 
sice nabízí bohatou škálu inovačních 
modelů, ale zároveň to zvyšuje náročnost 
celkové koordinace a monitorování 
znalostních a inovačních společenství.
Proto je nezbytný individuální přístup k 
jednotlivým znalostním a inovačním 
společenstvím.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V budoucnosti je třeba poskytovat jasnější 
pokyny v průběhu celého procesu výběru, 
aby bylo zajištěno, že všechna znalostní 
a inovační společenství budou sdílet 
zásadní strategické rysy a zároveň budou 
možné odlišné přístupy, pokud jde o 
organizaci znalostních a inovačních 
společenství, jejich výsledky a financování. 
A v neposlední řadě, současný celkový 
počet tří znalostních a inovačních
společenství dosud institutu EIT 
nezajišťuje kritické množství pro rozvinutí 
plného potenciálu jako předního 
inovačního institutu. Při pouze třech 
znalostních a inovačních společenstvích 
existují omezené příležitosti pro dosažení 
přínosů ze souvisejících příležitostí 

V budoucnosti je třeba poskytovat jasnější 
pokyny v průběhu celého procesu výběru, 
aby bylo zajištěno, že všechna znalostní 
a inovační společenství budou sdílet 
zásadní strategické rysy a zároveň budou 
možné odlišné přístupy, pokud jde o 
organizaci znalostních a inovačních 
společenství, jejich výsledky a financování. 
EIT musí hrát aktivnější úlohu při 
poradenství a podpoře znalostních a 
inovačních společenství, pokud jde o 
administrativní záležitosti. Za tímto 
účelem musí EIT vytvořit strategii, jež 
umožní snížit administrativní zátěž, a 
připravit pokyny s osvědčenými postupy, 
díky nimž bude možné šířit osvědčené 
postupy a zkušenosti stávajících 
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k inovacím napříč znalostními 
a inovačními společenstvími, jakož i 
k využití úspor z rozsahu v oblasti správy 
a šíření znalostí. Také to znamená, že EIT 
není dostatečně velký k tomu, aby sám o 
sobě skutečně působil jako evropská 
instituce. Aby mohl EIT dosáhnout 
kritického množství k tomu, aby se stal 
něčím více než jen prostým „součtem 
svých částí“, jsou nutná další znalostní 
a inovační společenství. Má-li EIT 
zkoumat nové inovační modely správy 
a řízení prostřednictvím znalostních 
a inovačních společenství, je třeba zřídit 
omezený počet dalších partnerství s cílem 
zvětšit vzorek, na němž jsou zkušenosti 
EIT založeny.

znalostních a inovačních společenství do 
nově vznikajících znalostních a 
inovačních společenství. A v neposlední 
řadě, současný celkový počet tří 
znalostních a inovačních společenství 
dosud institutu EIT nezajišťuje kritické 
množství pro rozvinutí plného potenciálu 
jako předního inovačního institutu. Při 
pouze třech znalostních a inovačních 
společenstvích existují omezené příležitosti 
pro dosažení přínosů ze souvisejících 
příležitostí k inovacím napříč znalostními 
a inovačními společenstvími, jakož i 
k využití úspor z rozsahu v oblasti správy 
a šíření znalostí. Také to znamená, že EIT 
není dostatečně velký k tomu, aby sám o 
sobě skutečně působil jako evropská 
instituce. Aby mohl EIT dosáhnout 
kritického množství k tomu, aby se stal 
něčím více než jen prostým „součtem 
svých částí“, jsou nutná další znalostní 
a inovační společenství. Má-li EIT 
zkoumat nové inovační modely správy 
a řízení prostřednictvím znalostních 
a inovačních společenství, je třeba zřídit 
omezený počet dalších partnerství s cílem 
zvětšit vzorek, na němž jsou zkušenosti 
EIT založeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT potřebuje dlouhodobě kultivovat 
jasnou identitu a celosvětovou vlastní
značku, jakožto evropská hnací síla 
inovace a podnikavosti a světový 
poskytovatel vzdělávání v této oblasti.  EIT 
může začít ztělesňovat inovační program 
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Unie, stejně jako ERV ztělesňuje 
evropskou excelenci a celosvětové vedoucí 
postavení ve vědě. Podpora silné vlastní 
značky EIT může zahrnovat opatření na 
vytvoření pevné lidské a obchodní sítě 
okolo společenství EIT (studenti, 
absolventi, učitelé, podnikatelé, odborníci 
apod.) a posílit pocit identity a viditelnosti. 
Tato opatření mohou zahrnovat pořádání
vědeckých a inovačních konferencí, 
výročních akcí, soutěží a udělování cen, 
promocí apod.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Na základě těchto poučení si EIT klade za 
cíl upevňovat a dále rozvíjet svou podporu 
a umožňovat propojování existujících 
center excelence v oblasti výzkumu, 
podnikání a vysokoškolského vzdělávání 
v Evropě a napomáhat jejich dlouhodobé 
systematické spolupráci prostřednictvím 
znalostních a inovačních společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup „EIT jako investora“ znamená 
zaměřit se na určování nejlepších 
strategických příležitostí a výběr portfolia 
partnerství světové úrovně – znalostních 
a inovačních společenství – pro jejich 
využívání. V rámci tohoto přístupu EIT 
poskytuje znalostním a inovačním 
společenstvím roční granty podle 
předchozích výsledků těchto znalostních 
a inovačních společenství a podle činností 
navrhovaných v jejich podnikatelském 
plánu. Posouzení podnikatelských plánů 
podpoří externí, nezávislí odborníci. 
Z tohoto pohledu by EIT měl nejen 
vytyčovat obecné směry a vize, ale musí 
znalostním a inovačním společenstvím 
zajišťovat i odpovídající úroveň podpory 
a monitorovat jejich výkonnost. Současně 
mají znalostní a inovační společenství 
značnou míru volnosti pro definování 
svých vnitřních strategií a organizace i pro 
uskutečňování své činnosti a mobilizaci 
talentů a potřebných zdrojů.

Přístup „EIT jako investora“ znamená 
zaměřit se na určování nejlepších 
strategických příležitostí a výběr portfolia 
partnerství světové úrovně – znalostních 
a inovačních společenství – pro jejich 
využívání. V rámci tohoto přístupu EIT 
poskytuje znalostním a inovačním 
společenstvím roční granty podle 
předchozích výsledků těchto znalostních 
a inovačních společenství a podle činností 
navrhovaných v jejich podnikatelském 
plánu. Posouzení podnikatelských plánů 
podpoří externí, nezávislí odborníci. 
Z tohoto pohledu by EIT měl nejen 
vytyčovat obecné směry a vize, ale musí 
znalostním a inovačním společenstvím 
zajišťovat i odpovídající úroveň podpory 
a monitorovat jejich výkonnost. Současně 
mají znalostní a inovační společenství 
značnou míru volnosti pro definování 
svých vnitřních strategií a organizace i pro 
uskutečňování své činnosti a mobilizaci 
talentů a potřebných zdrojů. Může tedy 
podporovat vytváření „patentových 
sdružení“ ke sdílení práv duševního 
vlastnictví, aby se tak urychlil výzkum na 
základě vyplácení dostatečných 
kompenzací držitelům souvisejících práv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup „EIT jako investora“ znamená 
zaměřit se na určování nejlepších 
strategických příležitostí a výběr portfolia 
partnerství světové úrovně – znalostních 

Přístup „EIT jako investora“ znamená 
zaměřit se na určování nejlepších 
strategických příležitostí a výběr portfolia 
partnerství světové úrovně – znalostních 
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a inovačních společenství – pro jejich 
využívání. V rámci tohoto přístupu EIT 
poskytuje znalostním a inovačním 
společenstvím roční granty podle 
předchozích výsledků těchto znalostních 
a inovačních společenství a podle činností 
navrhovaných v jejich podnikatelském 
plánu. Posouzení podnikatelských plánů 
podpoří externí, nezávislí odborníci. 
Z tohoto pohledu by EIT měl nejen 
vytyčovat obecné směry a vize, ale musí 
znalostním a inovačním společenstvím 
zajišťovat i odpovídající úroveň podpory 
a monitorovat jejich výkonnost. Současně 
mají znalostní a inovační společenství 
značnou míru volnosti pro definování 
svých vnitřních strategií a organizace i pro 
uskutečňování své činnosti a mobilizaci 
talentů a potřebných zdrojů.

a inovačních společenství – pro jejich 
využívání. V rámci tohoto přístupu EIT 
poskytuje znalostním a inovačním 
společenstvím roční granty podle 
předchozích výsledků těchto znalostních 
a inovačních společenství a podle činností 
navrhovaných v jejich podnikatelském 
plánu. Posouzení podnikatelských plánů 
podpoří externí, nezávislí odborníci. 
Z tohoto pohledu by EIT měl nejen 
vytyčovat obecné směry a vize, ale musí 
znalostním a inovačním společenstvím 
zajišťovat i odpovídající úroveň podpory 
a monitorovat jejich výkonnost. Současně 
mají znalostní a inovační společenství 
značnou míru volnosti pro definování
svého programu, vnitřních strategií 
a organizace i pro uskutečňování své 
činnosti a mobilizaci talentů a potřebných 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výnosy z investic EIT do znalostních 
a inovačních společenství budou měřeny 
z hlediska hmatatelných přínosů pro 
evropské hospodářství a společnost obecně, 
například z hlediska tvorby nových 
podniků, produktů a služeb na existujících 
a budoucích trzích, lépe kvalifikovaných 
lidí s podnikatelským duchem, nových 
a lákavějších pracovních příležitostí 
a lákání a zachycování talentů z celé 
Evropské unie i ze zahraničí.

Výnosy z investic EIT do znalostních 
a inovačních společenství budou měřeny 
z hlediska hmatatelných přínosů pro 
evropské hospodářství a společnost obecně, 
například z hlediska tvorby nových 
podniků, produktů a služeb na existujících 
a budoucích trzích, lépe kvalifikovaných 
lidí s podnikatelským duchem, nových 
a lákavějších pracovních příležitostí 
a lákání a zachycování talentů z celé 
Evropské unie i ze zahraničí. Budou však 
stanoveny také kvalitativní ukazatele 
výkonnosti k hodnocení znalostních a 
inovačních společenství.
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výnosy z investic EIT do znalostních 
a inovačních společenství budou měřeny 
z hlediska hmatatelných přínosů pro 
evropské hospodářství a společnost obecně, 
například z hlediska tvorby nových 
podniků, produktů a služeb na existujících 
a budoucích trzích, lépe kvalifikovaných 
lidí s podnikatelským duchem, nových 
a lákavějších pracovních příležitostí 
a lákání a zachycování talentů z celé 
Evropské unie i ze zahraničí.

Výnosy z investic EIT do znalostních 
a inovačních společenství budou měřeny 
z hlediska hmatatelných přínosů pro 
evropské hospodářství a společnost obecně, 
například z hlediska tvorby nových 
podniků, produktů a služeb na existujících 
a budoucích trzích, lépe kvalifikovaných 
lidí s podnikatelským duchem, nových 
a lákavějších pracovních příležitostí i 
využívání silných stránek místních 
společenství, které již představují 
excelenci, a lákání a zachycování talentů 
z celé Evropské unie i ze zahraničí.

Or. it

Odůvodnění

Správné využívání již existujících příkladů excelence, jako jsou například průmyslové oblasti, 
jež jsou zakotveny v historii určitého regionu, spíše než jiných socioekonomických subjektů 
radikálně strukturovaných v dobře definované skutečnosti, je účinné, pokud jde o používané 
zdroje a efektivní dosahování maximálních dodatečných pracovních příležitostí i o vytváření 
nových firem, nových pracovních míst a šíření dovedností a know-how.

Pozměňovací návrh 88
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významným prvkem v tomto ohledu je i 
vybudovat společně se znalostními 
a inovačními společenstvími skutečnou 

Významným prvkem v tomto ohledu je i 
vybudovat společně se znalostními 
a inovačními společenstvími skutečnou 
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„firemní identitu“ EIT na základě souboru 
společných hodnot. Ačkoli všechna 
znalostní a inovační společenství a jejich 
jednotliví partneři mají své vlastní firemní 
identity a hodnoty, všichni sdílejí hodnoty, 
které komunitu EIT a znalostních 
a inovačních společenství sbližují. Těmito 
tématy jsou: excelence v celém znalostním 
trojúhelníku, kvalifikovaní a podnikaví 
lidé, dlouhodobá spolupráce překračující 
hranice, obory a odvětví a zaměření na 
společenský a hospodářský dopad. Tato 
identita bude rovněž zvyšovat vnější 
viditelnost a pověst EIT a znalostních 
a inovačních společenství.

„firemní identitu“ EIT na základě souboru 
společných hodnot. Ačkoli všechna 
znalostní a inovační společenství a jejich 
jednotliví partneři mají své vlastní firemní 
identity a hodnoty, všichni sdílejí hodnoty, 
které komunitu EIT a znalostních 
a inovačních společenství sbližují. Těmito 
tématy jsou: excelence v celém znalostním 
trojúhelníku, vysoce kvalifikovaní a 
podnikaví lidé, dlouhodobá spolupráce 
překračující hranice, obory a odvětví 
a zaměření na společenský a hospodářský 
dopad. Tato identita bude rovněž zvyšovat 
vnější viditelnost a pověst EIT 
a znalostních a inovačních společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT bude aktivně podporovat první tři 
znalostní a inovační společenství s cílem 
zvyšovat jejich potenciál a dopad a jejich 
přínos pro cíle programu Horizont 2020. 
Tato znalostní a inovační společenství 
postupně rozšíří své počáteční portfolio 
činností, aby zachytila nové tržní nebo 
společenské příležitosti. Na podporu tohoto 
vývoje bude EIT poskytovat poradenství 
a v těsné spolupráci s každým jednotlivým 
znalostním a inovačním společenstvím 
bude definovat na míru šité strategie 
spolufinancování, které současně z pohledu 
EIT podpoří strategické činnosti.

EIT bude aktivně podporovat první tři 
znalostní a inovační společenství s cílem 
zvyšovat jejich potenciál a dopad a jejich 
přínos pro cíle programu Horizont 2020. 
Tato znalostní a inovační společenství 
postupně rozšíří své počáteční portfolio 
činností, aby zachytila nové tržní nebo 
společenské příležitosti a přizpůsobila se 
měnícímu globálnímu prostředí. Na 
podporu tohoto vývoje bude EIT 
poskytovat poradenství a v těsné spolupráci 
s každým jednotlivým znalostním 
a inovačním společenstvím bude definovat 
na míru šité strategie spolufinancování, 
které současně z pohledu EIT podpoří 
strategické činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomu, aby znalostní a inovační 
společenství dosáhla maximální 
výkonnosti, je stejně tak důležitá dobrá 
rovnováha mezi spoluprací a konkurencí. 
EIT bude znalostní a inovační společenství 
podněcovat k tomu, aby se zapojila do 
spolupráce jednotlivých znalostních 
a inovačních společenství v oblastech, jež 
nabízejí silný potenciál pro součinnost, 
např. prostřednictvím společných kurzů 
odborného rozvoje, společných 
výzkumných činností, magisterského nebo 
doktorandského studia či mobility napříč 
znalostními a inovačními společenstvími 
mezi akademickou obcí a podniky. 
Současně bude EIT zajišťovat pobídky pro 
určitý stupeň hospodářské soutěže s cílem 
povzbudit znalostní a inovační společenství 
k tomu, aby se i nadále soustředila na 
výsledky a dopad a přijímala vhodná 
opatření v případě neuspokojivé 
výkonnosti.

K tomu, aby znalostní a inovační 
společenství dosáhla maximální 
výkonnosti, je stejně tak důležitá dobrá 
rovnováha mezi spoluprací a konkurencí. 
EIT bude znalostní a inovační společenství 
podněcovat k tomu, aby se zapojila do 
spolupráce jednotlivých znalostních 
a inovačních společenství v oblastech, jež 
nabízejí silný potenciál pro součinnost, 
např. prostřednictvím společných kurzů 
odborného rozvoje, společných 
výzkumných činností, magisterského nebo 
doktorandského studia či mobility napříč 
znalostními a inovačními společenstvími 
mezi akademickou obcí a podniky. 
Současně bude EIT zajišťovat pobídky pro 
určitý stupeň hospodářské soutěže s cílem 
povzbudit znalostní a inovační společenství 
k tomu, aby se i nadále soustředila na 
výsledky a dopad, a bude odměňovat 
úspěšná znalostní a inovační společenství. 
EIT bude také přijímat vhodná opatření 
v případě neuspokojivé výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k tomu, že skutečnou hlavní 
silou inovace jsou lidé, je možné případně 
zajistit, aby se studenti z okrajových částí 
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EU mohli v dostatečné míře zapojovat do 
vzdělávacích programů EIT (např. 
prostřednictvím stipendií 
spolufinancovaných členskými státy a 
doktorandským studijním programem). 
EIT se vyzývá ke spolupráci s členskými 
státy a regiony k zajištění toho, aby 
absolventi EIT získali potřebné příležitosti 
a podporu k vyjádření svého inovačního a 
podnikatelského potenciálu v rámci EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství nejen 
staví na stávající špičkové výzkumné 
základně svých partnerů, ale jsou i 
průkopníky při prosazování 
a uskutečňování mise EIT v oblasti 
vzdělávání. Cílem je poskytnout vzdělání 
a odbornou přípravu nadaným lidem 
s dovednostmi, znalostmi a myšlením 
potřebným v celosvětové znalostní 
ekonomice. Proto EIT aktivně podporuje 
mimo jiné studium zakončené tituly se 
značkou EIT tím, že sleduje jeho kvalitu 
a důsledné provádění ve všech znalostních 
a inovačních společenstvích. Při tomto úsilí 
bude rozsáhle využívat vzájemných 
a odborných hodnocení a navazovat dialog 
s vnitrostátními orgány a orgány 
zajišťujícími kvalitu. To zlepší vnitrostátní 
a mezinárodní uznávání kvalifikací se 
značkou EIT a celosvětově zvýší jejich 
atraktivitu a současně to poskytne 
platformu pro spolupráci na mezinárodní 
úrovni. V budoucnosti budou znalostní 
a inovační společenství povzbuzována 

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

značkou EIT a celosvětově zvýší jejich 
atraktivitu a současně to poskytne 
platformu pro spolupráci na mezinárodní 
úrovni. V budoucnosti budou znalostní 
a inovační společenství povzbuzována 
k rozšiřování svých činností v oblasti 
vzdělávání nad rámec postgraduálního 
studia k větší různorodosti režimů studia, 
která by obsáhla širší škálu inovativních 
činností odborného rozvoje a zahrnula 
vzdělávání vedoucích pracovníků, na míru 
šité kurzy odborné přípravy a letní školy.
S cílem zvýšit dopad vzdělávacích činností 
znalostních a inovačních společenství 
a oslovit širší cílovou skupinu mohou 
znalostní a inovační společenství předjímat 
experimentální přípravu modulů studia pro 
vysokoškolské studenty nebo balíčků 
cílených na školní vzdělávání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství nejen 
staví na stávající špičkové výzkumné 
základně svých partnerů, ale jsou i 
průkopníky při prosazování 
a uskutečňování mise EIT v oblasti 
vzdělávání. Cílem je poskytnout vzdělání 
a odbornou přípravu nadaným lidem 
s dovednostmi, znalostmi a myšlením 
potřebným v celosvětové znalostní 
ekonomice. Proto EIT aktivně podporuje 
mimo jiné studium zakončené tituly se 
značkou EIT tím, že sleduje jeho kvalitu 
a důsledné provádění ve všech znalostních 
a inovačních společenstvích. Při tomto úsilí 
bude rozsáhle využívat vzájemných 

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

rozsáhle využívat vzájemných a odborných 
hodnocení a navazovat dialog 
s vnitrostátními orgány a orgány 
zajišťujícími kvalitu. To zlepší vnitrostátní 
a mezinárodní uznávání kvalifikací se 
značkou EIT a jejich pověst a celosvětově 
zvýší jejich atraktivitu a současně to 
poskytne platformu pro spolupráci na 
mezinárodní úrovni. Přitažlivost výzkumu 
v Evropě je možné dále podpořit 
poskytováním výzkumných grantů 
nejlepším studentům přírodních věd, 
pokud se zaváží, že budou pracovat na 
určitém vědecko-výzkumném projektu 
v Evropě nebo tam založí inovativní 
začínající podnik. V budoucnosti budou 
znalostní a inovační společenství 
povzbuzována k rozšiřování svých činností 
v oblasti vzdělávání nad rámec 
postgraduálního studia k větší různorodosti 
režimů studia, která by obsáhla širší škálu 
inovativních činností odborného rozvoje 
a zahrnula vzdělávání vedoucích 
pracovníků, na míru šité kurzy odborné 
přípravy a letní školy i stáže v rámci 
znalostních a inovačních společenství a
jejich partnerských subjektů.. S cílem 
zvýšit dopad vzdělávacích činností 
znalostních a inovačních společenství 
a oslovit širší cílovou skupinu mohou 
znalostní a inovační společenství předjímat 
experimentální přípravu dálkových a 
internetových studijních modulů a titulů i 
modulů pro bakalářské programy nebo 
balíčků cílených na školní vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V této souvislosti, a aby bylo možné 
rozšířit základnu talentů v rámci EU a 
zajistit dostupnost dostatečného počtu 
kvalifikovaných osob, které jsou pro 
dosažení inovace nezbytné, by se měl EIT 
zapojit do snahy o zvýšení přitažlivosti 
vědeckých, technických, inženýrských a 
matematických oborů. Znalostní a 
inovační společenství by mohla vytvořit 
programy pro mladé Evropany, jejichž 
součástí by byly stáže, návštěvy škol, 
granty pro středoškolské a vysokoškolské 
studenty vědeckých, technických, 
inženýrských a matematických oborů, 
financované kurzy řízení nebo obchodu či 
letní podnikatelské kurzy pro špičkové 
studenty vědeckých oborů.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – odst. 5 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bude motivovat znalostní a inovační
společenství k vývoji společných opatření 
zaměřených na průřezové otázky,

bude motivovat spolupráci mezi 
společnými umístěními v rámci každého 
znalostního a inovačního společenství a 
stimulovat tato společenství k vývoji 
společných opatření zaměřených na 
průřezové otázky,

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Judith A. Merkies
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

S cílem dále zlepšit dopad a motivovat 
inovace v nových oblastech společenských 
výzev bude EIT postupně rozšiřovat své 
portfolio znalostních a inovačních 
společenství. Cestou rozvoje zřizování 
narůstajícího počtu nových znalostních 
a inovačních společenství EIT zajistí, aby 
byly řádně zohledněny poznatky získané 
během předešlých kol činnosti a aby byla 
znalostní a inovační společenství zřizována 
pouze v oblastech, kde existuje jasný 
inovační potenciál a špičková excelence, o 
něž se lze opřít. V období let 2014–2020 
bude EIT postupně zřizovat nová 
znalostní a inovační společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Kent Johansson
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Znalostní a inovační společenství musí být 
dostatečně velká, aby se mohlo jednat o 
„světové hráče“ a aby byla schopna 
změnit prostředí inovací v EU a výrazně 
ve svém oboru přispět k řešení 
společenských výzev. Proces výběru 
znalostních a inovačních společenství je 
v každém případě založen na kvalitě, 
životaschopnosti a potenciálu návrhů.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vytvořit udržitelný a systémový vliv, 
měřený z hlediska nových vzdělaných 

vytvořit udržitelný a systémový vliv, 
měřený z hlediska nových vzdělaných 
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podnikatelů, nových technologií a nové 
podnikatelské činnosti,

podnikatelů, nových technologií, nové 
podnikatelské činnosti a nových, vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst,

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Posouzení témat předložených v návrhu 
EIT i širší komunitou zúčastněných stran 
jasně ukázalo určitou míru variace 
z hlediska potenciálního dopadu, jaký by 
založení znalostního a inovačního 
společenství nabídlo. V důsledku toho byla 
řada témat zcela vyřazena; jiná byla 
přepracována, aby lépe reagovala na 
specifičnosti evropského a celosvětového 
kontextu v této oblasti. Mělo by probíhat 
pravidelné posuzování vývoje výzkumného 
potenciálu a případného vzniku nové 
inovační dynamiky s cílem zvážit vznik 
budoucích znalostních a inovačních 
společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následující tematické oblasti byly 
označeny za oblasti, kde má zřízení nového 

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

znalostního a inovačního společenství 
největší potenciál přidat hodnotu 
stávajícím činnostem a přinést skutečnou 
vzpruhu pro inovace (nejedná se o 
uzavřený a vyčerpávající seznam):

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

lesy

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

výroba s přidanou hodnotou, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

výroba s přidanou hodnotou, průmysl
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Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

suroviny – udržitelný průzkum, těžba, 
zpracování, recyklace a nahrazování,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

suroviny – udržitelný průzkum, těžba, 
zpracování, recyklace a nahrazování,

suroviny a vzácné materiály– udržitelný 
průzkum, těžba, zpracování, recyklace, 
rozvoj a nahrazování materiálů;

Or. en



PE492.619v01-00 58/130 AM\906377CS.doc

CS

Odůvodnění

Je třeba se více zaměřit na vzácné materiály, zejména na jejich výzkum a nahrazování. Je 
například třeba vytvořit biologický materiál, který bude moci nahradit plasty a plech. Rozvoj 
materiálu je třeba v souvislosti s tímto znalostním a inovačním společenstvím více zdůraznit.

Pozměňovací návrh 111
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

inteligentní bezpečná společnost, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

městská mobilita. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

městská mobilita. městská mobilita, inteligentní a udržitelný 
rozvoj.
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Or. en

Pozměňovací návrh 114
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

biomimetismus

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 5 – bod 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

udržitelná výstavba a budovy s nulovou 
energií

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné informace o jednotlivých 
tematických oblastech jsou uvedeny ve 
formě přehledů na konci tohoto 
dokumentu.

Podrobné informace o jednotlivých 
tematických oblastech jsou uvedeny ve 
formě přehledů na konci tohoto 
dokumentu.

EIT vynaloží 60 % rozpočtu vyčleněného 
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na nová znalostní a inovační společenství 
na zřízení nejméně tří těchto společenství 
zaměřených na šest témat určených 
Evropskou komisí. EIT může rozhodnout 
o vhodné velikosti a časovém rámci těchto 
znalostních a inovačních společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě těchto témat bude institut EIT 
nezávislý, pokud jde o organizaci 
budoucího výběrového procesu znalostních 
a inovačních společenství. Úspěch 
budoucích výzev ke zřízení znalostních 
a inovačních společenství bude do velké 
míry záviset na jasných pokynech ve věci 
očekávání a požadavků i z hlediska 
časového rámce, který předkladatelům 
návrhů na znalostní a inovační 
společenství umožní řádně se uspořádat 
z hlediska právního i finančního již před 
podáním návrhu. Znalostní a inovační 
společenství budou vybírána na základě 
podrobných kritérií definovaných 
v nařízení o EIT a na základě obecných 
zásad excelence a významu pro inovace. 
Každé vybrané znalostní a inovační 
společenství bude muset prokázat, jak 
v dané oblasti vyvine maximální vliv, 
a doložit životaschopnost své strategie.

Na základě těchto témat bude institut EIT 
nezávislý, pokud jde o organizaci 
budoucího výběrového procesu znalostních 
a inovačních společenství. Znalostní 
a inovační společenství budou vybírána na 
základě podrobných kritérií definovaných 
v nařízení o EIT a na základě obecných 
zásad excelence a významu pro inovace. 
Každé vybrané znalostní a inovační 
společenství bude muset prokázat, jak 
v dané oblasti vyvine maximální vliv, 
a doložit životaschopnost své strategie.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Lambert van Nistelrooij
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě těchto témat bude institut EIT 
nezávislý, pokud jde o organizaci 
budoucího výběrového procesu znalostních 
a inovačních společenství. Úspěch 
budoucích výzev ke zřízení znalostních 
a inovačních společenství bude do velké 
míry záviset na jasných pokynech ve věci 
očekávání a požadavků i z hlediska 
časového rámce, který předkladatelům 
návrhů na znalostní a inovační společenství 
umožní řádně se uspořádat z hlediska 
právního i finančního již před podáním 
návrhu. Znalostní a inovační společenství 
budou vybírána na základě podrobných 
kritérií definovaných v nařízení o EIT a na 
základě obecných zásad excelence 
a významu pro inovace. Každé vybrané 
znalostní a inovační společenství bude 
muset prokázat, jak v dané oblasti vyvine 
maximální vliv, a doložit životaschopnost 
své strategie.

Na základě těchto témat bude institut EIT 
nezávislý, pokud jde o organizaci 
budoucího výběrového procesu znalostních 
a inovačních společenství. Úspěch 
budoucích výzev ke zřízení znalostních 
a inovačních společenství bude do velké 
míry záviset na jasných pokynech ve věci 
očekávání a požadavků i z hlediska 
časového rámce, který předkladatelům 
návrhů na znalostní a inovační společenství 
umožní se uspořádat z hlediska právního i 
finančního již před podáním návrhu. 
Znalostní a inovační společenství budou 
vybírána na základě podrobných kritérií 
definovaných v nařízení o EIT a na základě 
obecných zásad excelence a významu pro 
inovace. Každé vybrané znalostní 
a inovační společenství bude muset 
prokázat, jak v dané oblasti vyvine 
maximální vliv, a doložit životaschopnost 
své strategie.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 25, PE489.613v01-00)

Odůvodnění

EIT by měl mít autonomii k uspořádání budoucích výběrových procesů znalostních a 
inovačních společenství.

Pozměňovací návrh 119
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zbylých 40 % rozpočtu vyčleněného na 
nová znalostní a inovační společenství 
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EIT vynaloží na:
– podporu nových znalostních a 
inovačních společenství zřízených 
v návaznosti na témata Evropské komise
– zřízení dalších nových znalostních a 
inovačních společenství, jejichž témata si 
může EIT vybrat pod podmínkou, že 
budou zaměřena na společenské výzvy a 
splní minimální zřizovací podmínky 
stanovené v nařízení o zřízení EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k oběma předpokládaným 
vlnám výběru znalostních a inovačních 
společenství v roce 2014, resp. 2018, byla 
pro první vlnu určena tři témata. Výběr 
prvních tří témat, v němž se promítla 
potřeba postupného přístupu ke zřizování 
nových znalostních a inovačních 
společenství, vycházel ze zralosti dané 
oblasti, potenciálního společenského 
a hospodářského vlivu, jakož i 
z příležitostí k součinnosti s jinými 
iniciativami. Těmito tématy jsou:

vypouští se

inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí,
suroviny – udržitelný průzkum, těžba, 
zpracování, recyklace a nahrazování,
Food4future – udržitelný dodavatelský
řetězec od zdrojů ke spotřebitelům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k oběma předpokládaným 
vlnám výběru znalostních a inovačních 
společenství v roce 2014, resp. 2018, byla 
pro první vlnu určena tři témata. Výběr 
prvních tří témat, v němž se promítla 
potřeba postupného přístupu ke zřizování 
nových znalostních a inovačních 
společenství, vycházel ze zralosti dané 
oblasti, potenciálního společenského 
a hospodářského vlivu, jakož i 
z příležitostí k součinnosti s jinými 
iniciativami. Těmito tématy jsou:

vypouští se

inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí,
suroviny – udržitelný průzkum, těžba, 
zpracování, recyklace a nahrazování,
Food4future – udržitelný dodavatelský 
řetězec od zdrojů ke spotřebitelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k oběma předpokládaným 
vlnám výběru znalostních a inovačních 
společenství v roce 2014, resp. 2018, byla 
pro první vlnu určena tři témata. Výběr 
prvních tří témat, v němž se promítla 
potřeba postupného přístupu ke zřizování 
nových znalostních a inovačních 
společenství, vycházel ze zralosti dané 

Vzhledem k tomu, že je třeba stanovit a 
vybrat nejsilnější znalostní a inovační 
společenství, která budou mít největší 
šanci rychle dosáhnout kritického 
množství, bude výběrové řízení v roce 
2014 otevřeno žádostem o znalostní a 
inovační společenství zaměřená na všech 
šest témat na základě konkurenčního 
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oblasti, potenciálního společenského 
a hospodářského vlivu, jakož i
z příležitostí k součinnosti s jinými 
iniciativami. Těmito tématy jsou:

postupu. Počet vybraných znalostních a 
inovačních společenství bude záviset na 
zralosti a připravenosti evropských 
konsorcií zřizovat důvěryhodná znalostní 
a inovační společenství, na potenciálním 
společenském a hospodářském vlivu a na 
příležitostech k součinnosti s jinými 
iniciativami, jakož i na absorpční kapacitě 
EIT a na dostupném rozpočtu. Výběrové 
řízení je plně transparentní.

Or. en

Odůvodnění

Upřednostnění tří témat pro rok 2014 není ani zřejmé, ani nezbytné, a zúčastněné strany jej 
nepovažují za transparentní.

Pozměňovací návrh 123
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k oběma předpokládaným 
vlnám výběru znalostních a inovačních 
společenství v roce 2014, resp. 2018, byla
pro první vlnu určena tři témata. Výběr 
prvních tří témat, v němž se promítla 
potřeba postupného přístupu ke zřizování 
nových znalostních a inovačních
společenství, vycházel ze zralosti dané 
oblasti, potenciálního společenského 
a hospodářského vlivu, jakož i z příležitostí 
k součinnosti s jinými iniciativami. Těmito 
tématy jsou:

Vzhledem k oběma předpokládaným 
vlnám výběru znalostních a inovačních 
společenství v roce 2014, resp. 2018, bylo
pro první vlnu určeno jedno téma. Výběr 
prvního tématu, v němž se promítla 
potřeba postupného přístupu ke zřizování 
nového znalostního a inovačního
společenství, vycházel ze zralosti dané 
oblasti, potenciálního společenského 
a hospodářského vlivu, jakož i z příležitostí 
k součinnosti s jinými iniciativami. Tímto 
tématem je:

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Oreste Rossi
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k oběma předpokládaným 
vlnám výběru znalostních a inovačních 
společenství v roce 2014, resp. 2018, byla 
pro první vlnu určena tři témata. Výběr 
prvních tří témat, v němž se promítla 
potřeba postupného přístupu ke zřizování 
nových znalostních a inovačních 
společenství, vycházel ze zralosti dané 
oblasti, potenciálního společenského 
a hospodářského vlivu, jakož i z příležitostí 
k součinnosti s jinými iniciativami. Těmito 
tématy jsou:

Vzhledem k oběma předpokládaným 
vlnám výběru znalostních a inovačních 
společenství v roce 2014, resp. 2018, byla 
pro první vlnu určena čtyři témata. Výběr 
prvních čtyř témat, v němž se promítla 
potřeba postupného přístupu ke zřizování 
nových znalostních a inovačních 
společenství, vycházel ze zralosti dané 
oblasti, potenciálního společenského 
a hospodářského vlivu, jakož i z příležitostí 
k součinnosti s jinými iniciativami. Těmito 
tématy jsou:

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

výroba s přidanou hodnotou,

Or. it

Odůvodnění

Výroba bude hrát při dosahování cíle „vedoucí úloha průmyslu“ stanoveného v programu 
Horizont 2020 významnou a klíčovou úlohu. Pokud skutečně chceme, aby se EU 
(spravedlivým způsobem) vyrovnala konkurenci rozvíjejících se zemí, musí se jednat o 
naprostou prioritu. Není tedy vhodné čekat až do roku 2018.

Pozměňovací návrh 126
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Suroviny – udržitelný průzkum, těžba, 
zpracování, recyklace a nahrazování

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 130
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Suroviny – udržitelný průzkum, těžba, 
zpracování, recyklace a nahrazování 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Suroviny – udržitelný průzkum, těžba, 
zpracování, recyklace a nahrazování

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Food4future – udržitelný dodavatelský 
řetězec od zdrojů ke spotřebitelům

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Food4future – udržitelný dodavatelský 
řetězec od zdrojů ke spotřebitelům

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Kent Johansson, Fiona Hall

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při  řízení znalostních a inovačních 
společenství zdůrazňuje EIT konkurenční 
hlediska tím, že zajišťuje, aby financování 
Unie odpovídalo výkonu těchto 
společenství. Nesplní-li znalostní 
a inovační společenství stanovená kritéria, 
může EIT po určité výslovně stanovené 
době vymezené v dohodě se znalostními 
a inovačními společenstvími přerušit 
jejich financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro druhou vlnu v roce 2018 budou 
zvážena zbývající témata (městská 

vypouští se
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mobilita, výroba s přidanou hodnotou 
a inteligentní bezpečná společnost), 
přičemž budou vzaty v úvahu nové 
a nepředvídané výzvy, které mohou 
vzniknout v budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 138
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro druhou vlnu v roce 2018 bude zváženo
zbývající téma (inteligentní bezpečná 
společnost), přičemž budou vzaty v úvahu 
nové a nepředvídané výzvy, které mohou 
vzniknout v budoucnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 140
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 10 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Včas připraví výběrový proces pro druhou 
vlnu znalostních a inovačních 
společenství v roce 2014 a – po 
vyhodnocení programu Horizont 2020 
včetně jeho zvláštního programu a EIT –
pro třetí vlnu v roce 2018

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 10 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Včas připraví výběrový proces pro druhou 
vlnu znalostních a inovačních
společenství v roce 2014 a – po 
vyhodnocení programu Horizont 2020 
včetně jeho zvláštního programu a EIT –
pro třetí vlnu v roce 2018

Zřídí nová znalostní a inovační 
společenství k příslušným tématům a 
v mezích příslušného rámce.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 10 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Včas připraví výběrový proces pro druhou 
vlnu znalostních a inovačních
společenství v roce 2014 a – po 
vyhodnocení programu Horizont 2020 
včetně jeho zvláštního programu a EIT –
pro třetí vlnu v roce 2018,

Včas připraví výběrový proces pro nová
znalostní a inovační společenství v roce 
2014.
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – odst. 10 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Spolupráce, jak je popsána v odst. 4 bodě 
1.3, může být usnadněna zřízením 
regionálních inovačních a prováděcích 
společenství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 145
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V budoucnosti musí EIT usilovat o to, aby 
byla zkušenost znalostních a inovačních 
společenství pochopitelná a opakovatelná, 
a musí ji začlenit do kultury, která může 
v Evropě i mimo ni působit jako vzor. EIT 
v rámci Horizontu 2020 dále rozvine 
pojetí znalostních a inovačních 
společenství, aby tak ve všech členských 
státech podpořil rozvoj evropské inovační 
kultury. Prostřednictvím určování, analýzy 
a sdílení osvědčených postupů i nových 
modelů řízení a financování ze znalostních 
a inovačních společenství se institut EIT 
snaží zajistit, aby znalosti generované 
v rámci EIT a jeho znalostních 
a inovačních společenství byly šířeny 
a zhodnocovány ve prospěch lidí a institucí 
včetně těch, které se znalostních 
a inovačních společenství přímo neúčastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V budoucnosti musí EIT usilovat o to, aby 
byla zkušenost znalostních a inovačních 
společenství pochopitelná a opakovatelná, 
a musí ji začlenit do kultury, která může 
v Evropě i mimo ni působit jako vzor. 

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

Prostřednictvím určování, analýzy a sdílení 
osvědčených postupů i nových modelů 
řízení a financování ze znalostních 
a inovačních společenství se institut EIT 
snaží zajistit, aby znalosti generované 
v rámci EIT a jeho znalostních 
a inovačních společenství byly šířeny 
a zhodnocovány ve prospěch široké 
veřejnosti, soukromých subjektů a institucí 
včetně těch, které se znalostních 
a inovačních společenství přímo neúčastní.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako nástroj na podporu tohoto procesu 
vyvine EIT systém pro sdružení tzv. 
přidružených středisek společného 
umístění či inovačních center v zemích, 
kde žádná střediska společného umístění 
nejsou. Tato střediska společného 
umístění by neměla být povinna stát se 
plnohodnotnými členy některého 
znalostního a inovačního společenství. 
Znalostní a inovační společenství budou 
uskutečňovat otevřená výběrová řízení 
k založení těchto přidružených středisek 
společného umístění, která budou 
především podporovat inovační aktivity 
znalostních a inovačních společenství 
a poskytovat jim přidanou hodnotu. Tato 
přidružená střediska mají velký potenciál 
z hlediska inovace, a to díky 
demonstračním zařízením, testovacím 
místům, technologickým parkům, 
inkubátorům atd. Mohou se také stát 
prvními zákazníky technologií 
vytvořených znalostními a inovačními 
společenstvími, prokázat jejich 
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použitelnost a uplatnění ve společnosti 
a usnadnit přístup ke koncovým 
uživatelům. Tímto způsobem také mohou 
začínající firmy ze znalostních 
a inovačních společenství přilákat 
investice rizikového kapitálu. Činnosti 
provozované přidruženými středisky 
společného umístění by měly být 
financovány hlavně z regionálních 
a vnitrostátních zdrojů a strukturálních 
fondů v kombinaci s finančními 
prostředky zvláštního programu EIT 
zaměřeného na lidské zdroje – ze 
stipendijního programu EIT. Pomocí 
tohoto systému přidružených středisek 
rozšíří EIT své celoevropské působení 
a význam s cílem, aby každé znalostní 
a inovační společenství v průběhu období 
2014–2020 rozvinulo alespoň dvě 
přidružená inovační centra / střediska 
společného umístění. Vhodní uchazeči by 
měli být určeni prostřednictvím 
otevřených a transparentních výběrových 
řízení, která uskuteční jednotlivá 
znalostními a inovační společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Jedním z největších úkolů EIT a znalostních a inovačních společenství je stát se vzorem 
sjednocení vědomostního trojúhelníku na evropské úrovni. Rozšíření metod spolupráce, 
vzdělávání, inovace a vznik nových společností (a jejich podpora) budou skromné, nebudou-li 
vybudovány zvláštní struktury. Kromě toho může být celoevropský přínos EIT zpochybněn, 
budou-li střediska společného umístění kvůli požadavku na excelenci existovat jen 
v omezeném počtu členských států.

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

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT a znalostní a inovační společenství 
fungují v EU jako modelová zařízení 
zaměřená na uplatňování vědomostního 
trojúhelníku a měly by se časem stát 
poskytovateli služeb pro budování 
inovačních kapacit v rámci EU tím, že 
budou navrhovat a provádět inovační 
politiky i strategie „inteligentní 
specializace“.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními hnacími silami učení na úrovni 
EIT mohou být: z inovací vycházející 
výzkum pro zřizování nových podniků 
a nových modelů podnikání, řízení
portfolií duševního vlastnictví a nové 
přístupy ke sdílení duševního vlastnictví, 
podnikavost a nové integrované formy 
víceoborového vzdělávání, inovativní 
modely řízení a financování založené na 
koncepci otevřených inovací nebo zapojení 
veřejných orgánů. To institutu EIT pomůže 
být vzorem a měnit evropské inovační 
prostředí a stát se mezinárodně uznávanou 
inovační institucí.

Hlavními hnacími silami učení na úrovni 
EIT mohou být: z inovací vycházející 
výzkum pro zřizování nových podniků 
a nových modelů podnikání, rozvoj nových 
metod a nových nástrojů k zajištění větší 
transparentnosti portfolií duševního 
vlastnictví a jejich řízení, lepší sdílení 
duševního vlastnictví a systematizace při 
vytváření vzorů osvědčení k usnadnění 
transakcí, včetně možnosti, aby se malé 
a střední podniky aktivněji zapojily do 
inovací, podnikavost a nové integrované 
formy víceoborového vzdělávání; 
inovativní modely řízení a financování 
založené na koncepci otevřených inovací 
nebo zapojení veřejných orgánů, zvláště 
zaměření výzkumu na hlavní potřeby 
společnosti. To institutu EIT pomůže být 
vzorem a měnit evropské inovační 
prostředí a stát se mezinárodně uznávanou 
inovační institucí.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlavními hnacími silami učení na úrovni 
EIT mohou být: z inovací vycházející 
výzkum pro zřizování nových podniků 
a nových modelů podnikání, řízení portfolií 
duševního vlastnictví a nové přístupy ke 
sdílení duševního vlastnictví, podnikavost 
a nové integrované formy víceoborového 
vzdělávání, inovativní modely řízení 
a financování založené na koncepci 
otevřených inovací nebo zapojení 
veřejných orgánů. To institutu EIT pomůže 
být vzorem a měnit evropské inovační 
prostředí a stát se mezinárodně uznávanou 
inovační institucí.

Hlavními hnacími silami učení na úrovni 
EIT mohou být: z inovací vycházející 
výzkum pro zřizování nových podniků 
a nových modelů podnikání, řízení portfolií 
duševního vlastnictví a nové přístupy ke 
sdílení duševního vlastnictví, podnikavost 
a nové integrované formy víceoborového 
vzdělávání; inovativní modely řízení 
a financování založené na koncepci 
otevřených inovací nebo zapojení 
veřejných orgánů. To institutu EIT pomůže 
být vzorem a měnit evropské inovační 
prostředí a stát se mezinárodně a světově 
uznávanou inovační institucí.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT proto zavede zvláštní na lidské zdroje 
zaměřený program s cílem zajistit, aby byli 
s danou iniciativou plně propojeni nadaní 
lidé mimo střediska společného umístění –
studenti, výzkumní pracovníci, pedagogové 
a podnikatelé na všech kariérních stupních.
Takový program nejen poskytne 
špičkovým talentům mimo znalostní 
a inovační společenství příležitost těžit 

EIT proto zavede zvláštní na lidské zdroje 
zaměřený program s cílem zajistit, aby byli 
s danou iniciativou plně propojeni nadaní 
lidé mimo střediska společného umístění –
studenti, výzkumní pracovníci, pedagogové 
a podnikatelé na všech kariérních stupních.
Takový program nejen poskytne 
špičkovým talentům mimo znalostní 
a inovační společenství příležitost těžit 
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z inovačních prostředí vytvořených 
ve střediscích společného umístění, ale 
poskytne jim i pobídky k plnému využití 
znalostí a know-how získaných v oblastech 
mimo znalostní a inovační společenství.
Významnou úlohu v této oblasti by mohla 
hrát nadace EIT.

z inovačních prostředí vytvořených 
ve střediscích společného umístění, ale 
poskytne jim i pobídky k plnému využití 
znalostí a know-how získaných v oblastech 
mimo znalostní a inovační společenství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Oreste Rossi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT proto zavede zvláštní na lidské zdroje 
zaměřený program s cílem zajistit, aby byli 
s danou iniciativou plně propojeni nadaní 
lidé mimo střediska společného umístění –
studenti, výzkumní pracovníci, pedagogové 
a podnikatelé na všech kariérních stupních. 
Takový program nejen poskytne 
špičkovým talentům mimo znalostní 
a inovační společenství příležitost těžit 
z inovačních prostředí vytvořených 
ve střediscích společného umístění, ale 
poskytne jim i pobídky k plnému využití 
znalostí a know-how získaných v oblastech 
mimo znalostní a inovační společenství.
Významnou úlohu v této oblasti by mohla 
hrát nadace EIT.

EIT proto zavede zvláštní na lidské zdroje 
zaměřený program s cílem zajistit, aby byli 
s danou iniciativou plně propojeni nadaní 
lidé mimo střediska společného umístění –
studenti, výzkumní pracovníci, pedagogové 
a podnikatelé na všech kariérních stupních. 
Takový program nejen poskytne 
špičkovým talentům mimo znalostní 
a inovační společenství příležitost těžit 
z inovačních prostředí vytvořených 
ve střediscích společného umístění, ale 
poskytne jim i pobídky k plnému využití 
znalostí a know-how získaných v oblastech 
mimo znalostní a inovační společenství.

Or. it

Pozměňovací návrh 153
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT proto zavede zvláštní na lidské zdroje 
zaměřený program s cílem zajistit, aby byli 
s danou iniciativou plně propojeni nadaní 
lidé mimo střediska společného umístění –
studenti, výzkumní pracovníci, pedagogové 
a podnikatelé na všech kariérních stupních. 
Takový program nejen poskytne 
špičkovým talentům mimo znalostní 
a inovační společenství příležitost těžit 
z inovačních prostředí vytvořených 
ve střediscích společného umístění, ale 
poskytne jim i pobídky k plnému využití 
znalostí a know-how získaných v oblastech 
mimo znalostní a inovační společenství. 
Významnou úlohu v této oblasti by mohla 
hrát nadace EIT.

EIT proto zavede stipendijní program EIT
s cílem zajistit, aby byli s danou iniciativou 
plně propojeni nadaní lidé mimo střediska 
společného umístění – studenti, výzkumní 
pracovníci, pedagogové a podnikatelé na 
všech kariérních stupních. Takový program 
nejen poskytne špičkovým talentům mimo 
znalostní a inovační společenství příležitost 
těžit z inovačních prostředí vytvořených 
ve střediscích společného umístění, ale 
poskytne jim i pobídky k plnému využití 
znalostí a know-how získaných v oblastech 
mimo znalostní a inovační společenství. 
Významnou úlohu v této oblasti by mohla 
hrát nadace EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE492.619v01-00 80/130 AM\906377CS.doc

CS

program Erasmus pro všechny a akce 
Marie Curie. Kromě toho může EIT 
podporovat sdílení znalostí, mentoring 
a spolupráci v rámci sítí tak, že bude 
povzbuzovat zřizování sítě absolventů EIT.

výzkumu, vzdělávání, odborné přípravě 
a programech pro mládež v EU, včetně 
programu Erasmus pro všechny a akce 
Marie Curie. Kromě toho může EIT 
podporovat sdílení znalostí, mentoring 
a spolupráci v rámci sítí tak, že bude 
povzbuzovat zřizování sítě absolventů EIT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

může EIT přidat na přitažlivosti partnerům 
v rámci znalostních a inovačních 
společenství. V těsné spolupráci 
se znalostními a inovačními společenstvími 
by měl EIT vyvinout silnou mezinárodní 
strategii, která bude určovat příslušné 
prostředníky a potenciální partnery a která 
s nimi bude ve spojení. V této souvislosti 
by EIT a jeho znalostní a inovační 
společenství měly plně využít existující 
iniciativy EU v dané oblasti, například 
program Erasmus pro všechny a akce 
Marie Skłodowska-Curie. Kromě toho 
může EIT podporovat sdílení znalostí, 
mentoring a spolupráci v rámci sítí tak, že 
bude povzbuzovat zřizování sítě 
absolventů EIT.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny 
v celém textu.)

Pozměňovací návrh 158
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT a znalostní a inovační společenství 
jsou podporovány v rozvoji součinnosti 
vzdělávání s politikami EU a členských 
států, aby se tak podpořila budoucí 
dostupnost lidských zdrojů, které jsou 
zásadní k tomu, aby Evropa dosáhla 
vedoucího postavení v oblasti vědy, 
technologie a inovací. Za tímto účelem by 
mělo být podporováno vzdělávání ve 
vědeckých, technických, inženýrských a 
matematických oborech (STEM) 
a mladým Evropanům a špičkovým 
studentům středních škol a univerzit by 
měly být nabídnuty podnikatelské praxe, 
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stáže a granty.
Aby se zlepšily výsledky EIT, měly by mít 
činnosti provozované znalostními 
a inovačními společenstvími měřitelný 
dopad na vytváření udržitelných a 
inovačních začínajících podniků 
a samostatných skupin, zvláště 
prostřednictvím podpory při vytváření sítí 
a podpory podnikatelských činností těch, 
kteří obdrželi tituly a absolvovali odborné 
vzdělávání EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 9 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Kent Johansson

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 9 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V blízké spolupráci se znalostními 
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a inovačními společenstvími vybuduje v 
zemích, kde není žádné takové středisko, 
systém sdružení takzvaných přidružených 
středisek společného umístění. Ta budou 
díky svému vysokému potenciálu pro 
inovace a přístup k technologiím pro 
první zákazníky a koncové uživatele 
prostřednictvím demonstračních zařízení , 
testovacích míst atd. podporovat hlavně 
inovační činnosti znalostního 
a inovačního společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 9 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zřídí/přizpůsobí internetový nástroj, který 
bude sloužit jako platforma pro sdílení 
znalostí a spolupráci v rámci sítí okolo EIT 
a zajistí studentům, učitelům 
a výzkumným pracovníkům, jež nejsou 
zapojeni do stávajících znalostních 
a inovačních společenství, snadný přístup 
k informacím o probíhající práci 
a výsledcích dokončeného výzkumu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.2 – odst. 9 – bod 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Annex – part 2 – point 2.2 – paragraph 9 – point 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství 
poskytnou ideální zkušební prostředí pro 

Znalostní a inovační společenství 
poskytnou ideální zkušební prostředí pro 
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nové přístupy k financování a řízení 
inovací. Prostřednictvím experimentů 
a zkušeností znalostních a inovačních 
společenství zajistí EIT program
zjednodušení v klíčových oblastech, jako 
jsou smluvní ujednání, zjednodušené 
vykazování, paušální částky a sazby.

nové přístupy k financování a řízení 
inovací. Stanovení cen za inovaci 
spojených se zvláštními licenčními 
ujednáními může zrychlit výzkum 
v oblastech, které jsou pro společnost 
zásadně důležité, s cílem získat v krátké 
době přesná vědecká a technická řešení.
Prostřednictvím experimentů a zkušeností 
znalostních a inovačních společenství 
zajistí EIT program zjednodušení 
v klíčových oblastech, jako jsou smluvní 
ujednání, zjednodušené vykazování, 
paušální částky a sazby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství 
poskytnou ideální zkušební prostředí pro 
nové přístupy k financování a řízení 
inovací. Prostřednictvím experimentů 
a zkušeností znalostních a inovačních 
společenství zajistí EIT program 
zjednodušení v klíčových oblastech, jako 
jsou smluvní ujednání, zjednodušené 
vykazování, paušální částky a sazby.

Znalostní a inovační společenství 
poskytnou ideální zkušební prostředí pro 
nové přístupy k financování a řízení 
inovací. Prostřednictvím experimentů 
a zkušeností znalostních a inovačních 
společenství zajistí EIT program 
zjednodušení v klíčových oblastech, jako 
jsou smluvní ujednání, zjednodušené 
vykazování, paušální částky a sazby, aby 
se tak snížila administrativní zátěž pro 
znalostní a inovační společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 2 – bod 2.3 – odst. 6 – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ve spolupráci s Komisí a znalostními 
a inovačními společenstvími zřídí 
komplexní systém pro monitorování: 
přínosu EIT k programu Horizont 2020, 
dopadu EIT prostřednictvím jeho vlastních 
činností a činností znalostních a inovačních 
společenství  a výsledků znalostních 
a inovačních společenství EIT bude 
všechny své činnosti v oblasti 
monitorování vykazovat ve své výroční 
zprávě o činnosti.

(Netýká se českého znění)

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 27; PE489.613v01-00)

Pozměňovací návrh 167
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Model správy EIT prokázal svou obecnou 
hodnotu. Zkušenosti z počátků však 
ukazují, že lze učinit víc pro zvýšení 
efektivity rozhodovacích a prováděcích 
mechanismů EIT. Je třeba jasněji definovat 
a zefektivnit vztah mezi správní radou EIT, 
která odpovídá za strategická rozhodnutí, 
a ústředím EIT, které odpovídá za 
provádění. Ústředí EIT bude muset 
definovat kritické oblasti, v nichž by EIT 
měl poskytovat znalostním a inovačním 
společenstvím podporu, a dosáhnout 
vhodné rovnováhy mezi funkcemi podpory 
a monitorování. Správní rada musí lépe 
zajistit, aby strategická rozhodnutí 
využívala řádných informací založených na 
zkušenostech znalostních a inovačních 
společenství a širší inovační komunity.

Model správy EIT prokázal svou obecnou 
hodnotu. Zkušenosti z počátků však 
ukazují, že lze učinit víc pro zvýšení 
efektivity rozhodovacích a prováděcích 
mechanismů EIT. Je třeba jasněji definovat 
a zefektivnit vztah mezi správní radou EIT, 
která odpovídá za strategická rozhodnutí, 
a ústředím EIT, které odpovídá za 
provádění. Ústředí EIT bude muset 
definovat kritické oblasti, v nichž by EIT 
měl poskytovat znalostním a inovačním 
společenstvím podporu, a dosáhnout 
vhodné rovnováhy mezi funkcemi podpory 
a monitorování. Správní rada musí lépe 
zajistit, aby strategická rozhodnutí 
využívala řádných informací založených na 
zkušenostech znalostních a inovačních 
společenství a širší inovační komunity.
Strategickým cílem EIT je stát se něčím 
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více než součtem svých částí, proto by měl 
institut EIT využít koordinaci a spolupráci 
znalostních a inovačních společenství i 
mnoha partnerů v rámci systému EIT, aby 
byla zajištěna jejich součinnost a přidaná 
hodnota.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 3 – bod 3.1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Určujícími faktory v tomto smyslu jsou 
velikost, složení a postupy správní rady. 
Zásada nezávislých členů kombinovaná 
s omezeným počtem volených členů 
zastupujících znalostní a inovační 
společenství prokázala svou hodnotu 
a umožňuje shromažďovat odborné 
znalosti z celého znalostního trojúhelníku.
V radě by měla existovat správná 
rovnováha mezi členy zúčastněných 
subjektů v inovačním procesu, zástupci 
obchodu, správních orgánů a vědy.
Prvotní model s osmnácti volenými členy 
a nedávné doplnění dalších čtyř zástupců 
znalostních a inovačních společenství však 
ukázaly svá omezení. Zmenšená správní 
rada povede k účinnějšímu rozhodování 
a ke snížení správních režijních nákladů. A 
v neposlední řadě lze další účinnosti 
dosáhnout změnou zaměření správní rady 
EIT na její klíčovou úlohu spočívající 
v zajišťování strategického vedení. Kromě 
toho bude soulad s ostatními iniciativami 
EU dále posilován prostřednictvím 
posílených konzultací s Evropskou komisí 
o tříletém pracovním programu EIT. 
Informace o EIT a o znalostních 
a informačních společenstvích uvedené 
v tříletém pracovním programu EIT 
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nařízení o EIT, které je přílohou 
strategického programu inovací.

umožní posoudit a zajistit návaznost na 
další části Horizontu 2020 a na další 
politiky a nástroje Unie. Všechny tyto 
změny byly začleněny do upraveného 
nařízení o EIT, které je přílohou 
strategického programu inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 3 – bod 3.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí správní rady EIT provádí 
ústředí EIT pod vedením ředitele, který 
nese odpovědnost za činnost EIT. Přitom 
ústředí zohledňuje na výsledky zaměřenou 
povahu EIT a jeho znalostních 
a inovačních společenství a je hnací silou 
postupů zjednodušování. Současně ústředí 
EIT vyvíjí kapacitu pro systematické 
zpracování poznatků ze znalostních 
a inovačních společenství a jejich 
zpřístupňování ve prospěch širší inovační 
obce. Postupně se ústředí EIT stane 
bohatým zdrojem postupů správné praxe 
a skutečným znalostním partnerem pro 
tvůrce politik.

Rozhodnutí správní rady EIT provádí 
ústředí EIT pod vedením ředitele, který 
odpovídá Komisi, Parlamentu a Radě za 
činnost EIT. Přitom ústředí zohledňuje na 
výsledky zaměřenou povahu EIT a jeho 
znalostních a inovačních společenství a je 
hnací silou postupů zjednodušování.
Současně ústředí EIT vyvíjí kapacitu pro 
systematické zpracování poznatků ze 
znalostních a inovačních společenství 
a jejich zpřístupňování ve prospěch širší 
inovační obce. Postupně se ústředí EIT 
stane bohatým zdrojem postupů správné 
praxe a skutečným znalostním partnerem 
pro tvůrce politik.

Or. fr

Pozměňovací návrh 170
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 3 – bod 3.2 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 3 – bod 3.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při odklonu od úlohy pouhého správce 
bude ústředí EIT optimalizovat své 
operativní funkce, aby znalostní a inovační 
společenství dovedlo k maximální 
výkonnosti a zajistilo širokou dostupnost 
dobrých výsledků. Existují zisky v oblasti 
účinnosti, kterých lze dosáhnout 
poskytováním řady centralizovaných 
služeb a funkcí a nikoli jen na úrovni 
jednotlivých znalostních a inovačních 
společenství. Ačkoli všechna znalostní 
a inovační společenství pracují na 
konkrétních tématech, řada prvků má 
průřezovou povahu, a právě v těchto 
případech může EIT zajistit hmatatelnou 
přidanou hodnotu. Tyto funkce 
poskytovatele znalostí mohou souviset 
s tím, že se ústředí EIT stane 
zprostředkovatelem informací a na zdroje 
bohatým prostředníkem, např. při podpoře 
výměny a vzájemného učení napříč 
znalostními a inovačními společenstvími, 
při usnadňování vztahů s orgány EU 
a ostatními klíčovými organizacemi, jako 
je Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD), nebo pokud jde 
o konkrétní průřezové otázky, například 
poradenství v oblasti duševního vlastnictví, 
předávání znalostí a technologií, 
srovnávání s mezinárodními osvědčenými 
postupy nebo provádění prognostických 
a do budoucnosti zaměřených studií 
s cílem určit budoucí směry činnosti EIT 
a znalostních a inovačních společenství. 

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

směry činnosti EIT a znalostních 
a inovačních společenství. EIT a znalostní 
a inovační společenství by měly společně 
rozhodovat o tom, kde bude možné tyto 
úkoly nejefektivněji řešit. V tomto ohledu 
bude pro EIT a znalostní a inovační 
společenství mimořádně důležité zřídit 
životaschopné mechanismy pro 
systematickou spolupráci v oblasti 
průřezových témat.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 3 – bod 3.3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT také rozvine komunikační kampaň 
pro univerzity, místní orgány 
a vnitrostátní parlamenty za účelem 
poskytování nejlepších možných 
informací subjektům, jež jsou součástí 
inovačního řetězce, a to ve 
společném zájmu všech stran. Tato 
komunikační kampaň prostřednictvím 
EIT zdůrazní činnost Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Institut EIT navrhl původní model 
financování, který se opírá o společné silné 
stránky a zdroje existujících špičkových 

Institut EIT navrhl původní model 
financování, který se opírá o společné silné 
stránky a zdroje existujících špičkových 



AM\906377CS.doc 93/130 PE492.619v01-00

CS

organizací; financování EIT působí jako 
katalyzátor pro získání a sdružení 
dodatečných finančních zdrojů od široké 
škály veřejných a soukromých partnerů. Na 
tomto základě EIT poskytuje v průměru až 
25 % celkového financování znalostních 
a inovačních společenství, zatímco 
zbývajících nejméně 75 % by mělo 
pocházet ze zdrojů mimo EIT. Ty zahrnují 
vlastní příjmy a zdroje partnerů znalostních 
a inovačních společenství, ale též veřejné 
financování na vnitrostátní a regionální 
úrovni a na úrovni EU, zejména (současné 
a budoucí) strukturální fondy a rámcový 
program pro výzkum a inovace. 
V posledním uvedeném případě znalostní 
a inovační společenství (nebo některý 
z jejich partnerů) podávají žádosti 
o financování v souladu s příslušnými 
pravidly programů a za stejných podmínek 
jako ostatní žadatelé. Příspěvek partnerů
znalostních a inovačních společenství není 
klasickým požadavkem na grantové 
„spolufinancování“, ale je předpokladem 
minimální úrovně zapojení existujících 
organizací a jejich finančního závazku vůči 
znalostnímu a inovačnímu společenství. 
Tento zdola nahoru vedený přístup 
zaručuje silný závazek partnerů 
znalostního a inovačního společenství, 
pobízí k investicím a podněcuje 
strukturální a organizační změnu mezi 
partnery znalostního a inovačního 
společenství, jakož i v širším měřítku. 
Zkušenosti prvních znalostních 
a inovačních společenství naznačují, že 
průmysl má finanční zájem na plnění 
podnikatelských plánů znalostních 
a inovačních společenství a že podíl 
partnerů z průmyslu na rozpočtu 
znalostního a inovačního společenství se 
pohybuje mezi 20 % a 30 % celkového 
ročního rozpočtu znalostního a inovačního 
společenství. Kromě toho se znalostním 
a inovačním společenstvím podařilo sladit 
a sdružit další toky vnitrostátního 
financování, které by jinak nebyly 
k dispozici (například německá vláda se 

organizací; financování EIT působí jako 
katalyzátor pro získání a sdružení 
dodatečných finančních zdrojů od široké 
škály veřejných a soukromých partnerů. Na 
tomto základě EIT poskytuje v průměru až 
25 % celkového financování znalostních 
a inovačních společenství, zatímco 
zbývajících nejméně 75 % by mělo 
pocházet ze zdrojů mimo EIT. Ty zahrnují 
vlastní příjmy a zdroje partnerů znalostních 
a inovačních společenství, ale též veřejné 
financování na vnitrostátní a regionální 
úrovni a na úrovni EU, zejména (současné 
a budoucí) strukturální fondy a rámcový 
program pro výzkum a inovace. 
V posledním uvedeném případě znalostní 
a inovační společenství (nebo některý 
z jejich partnerů) podávají žádosti 
o financování v souladu s příslušnými 
pravidly programů a za stejných podmínek 
jako ostatní žadatelé. Příspěvek partnerů 
znalostních a inovačních společenství není 
klasickým požadavkem na grantové 
„spolufinancování“, ale je předpokladem 
minimální úrovně zapojení existujících 
organizací a jejich finančního závazku vůči 
znalostnímu a inovačnímu společenství. 
Tento zdola nahoru vedený přístup 
zaručuje silný závazek partnerů 
znalostního a inovačního společenství, 
pobízí k investicím a podněcuje 
strukturální a organizační změnu mezi 
partnery znalostního a inovačního 
společenství, jakož i v širším měřítku. 
Budování shora dolů by však nemělo být 
vyloučeno, zvláště v případě výzkumných 
iniciativ, které jsou již na takovém 
přístupu založeny. Zkušenosti prvních 
znalostních a inovačních společenství 
naznačují, že průmysl má finanční zájem 
na plnění podnikatelských plánů 
znalostních a inovačních společenství a že 
podíl partnerů z průmyslu na rozpočtu 
znalostního a inovačního společenství se 
pohybuje mezi 20 % a 30 % celkového 
ročního rozpočtu znalostního a inovačního 
společenství. Kromě toho se znalostním 
a inovačním společenstvím podařilo sladit 
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rozhodla pověřit řízením vzdělávací 
iniciativy „Software Campus“ znalostní 
a inovační společenství ICT Labs 
s rozpočtem ve výši 50 milionů EUR na 
období pěti let, který pochází z veřejných 
i soukromých zdrojů).

a sdružit další toky vnitrostátního 
financování, které by jinak nebyly 
k dispozici (například německá vláda se 
rozhodla pověřit řízením vzdělávací 
iniciativy „Software Campus“ znalostní 
a inovační společenství ICT Labs 
s rozpočtem ve výši 50 milionů EUR na 
období pěti let, který pochází z veřejných 
i soukromých zdrojů).

Or. en

Odůvodnění

Strategické budování shora dolů by nemělo být vyloučeno v případě výzkumných iniciativ, 
jejichž společným cílem je vyvinout metodiky 21. století, které nejsou založeny na testování 
zvířat, a to zvláště v případě výzkumných iniciativ, které jsou již na takovém přístupu 
založeny.

Pozměňovací návrh 174
Romana Jordan

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Institut EIT navrhl původní model 
financování, který se opírá o společné silné 
stránky a zdroje existujících špičkových 
organizací; financování EIT působí jako 
katalyzátor pro získání a sdružení 
dodatečných finančních zdrojů od široké
škály veřejných a soukromých partnerů. Na 
tomto základě EIT poskytuje v průměru až 
25 % celkového financování znalostních 
a inovačních společenství, zatímco 
zbývajících nejméně 75 % by mělo 
pocházet ze zdrojů mimo EIT. Ty zahrnují 
vlastní příjmy a zdroje partnerů znalostních 
a inovačních společenství, ale též veřejné 
financování na vnitrostátní a regionální 
úrovni a na úrovni EU, zejména (současné 
a budoucí) strukturální fondy a rámcový 
program pro výzkum a inovace. 
V posledním uvedeném případě znalostní 

Institut EIT navrhl původní model 
financování, který se opírá o společné silné 
stránky a zdroje existujících špičkových 
organizací; financování EIT působí jako 
katalyzátor pro získání a sdružení 
dodatečných finančních zdrojů od široké 
škály veřejných a soukromých partnerů. Na 
tomto základě EIT poskytuje v průměru až 
25 % celkového financování znalostních 
a inovačních společenství, zatímco 
zbývajících nejméně 75 % by mělo 
pocházet ze zdrojů mimo EIT. Ty zahrnují 
vlastní příjmy a zdroje partnerů znalostních 
a inovačních společenství, ale též veřejné 
financování na vnitrostátní a regionální 
úrovni a na úrovni EU, zejména (současné
a budoucí) strukturální fondy a rámcový 
program pro výzkum a inovace. 
V posledním uvedeném případě znalostní 
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a inovační společenství (nebo některý 
z jejich partnerů) podávají žádosti 
o financování v souladu s příslušnými 
pravidly programů a za stejných podmínek 
jako ostatní žadatelé. Příspěvek partnerů 
znalostních a inovačních společenství není 
klasickým požadavkem na grantové 
„spolufinancování“, ale je předpokladem 
minimální úrovně zapojení existujících 
organizací a jejich finančního závazku vůči 
znalostnímu a inovačnímu společenství. 
Tento zdola nahoru vedený přístup 
zaručuje silný závazek partnerů 
znalostního a inovačního společenství, 
pobízí k investicím a podněcuje 
strukturální a organizační změnu mezi 
partnery znalostního a inovačního 
společenství, jakož i v širším měřítku. 
Zkušenosti prvních znalostních 
a inovačních společenství naznačují, že 
průmysl má finanční zájem na plnění 
podnikatelských plánů znalostních 
a inovačních společenství a že podíl 
partnerů z průmyslu na rozpočtu 
znalostního a inovačního společenství se 
pohybuje mezi 20 % a 30 % celkového 
ročního rozpočtu znalostního a inovačního 
společenství. Kromě toho se znalostním 
a inovačním společenstvím podařilo sladit 
a sdružit další toky vnitrostátního 
financování, které by jinak nebyly 
k dispozici (například německá vláda se 
rozhodla pověřit řízením vzdělávací 
iniciativy „Software Campus“ znalostní 
a inovační společenství ICT Labs 
s rozpočtem ve výši 50 milionů EUR na 
období pěti let, který pochází z veřejných 
i soukromých zdrojů).

a inovační společenství (nebo některý 
z jejich partnerů) podávají žádosti 
o financování v souladu s příslušnými 
pravidly programů a za stejných podmínek 
jako ostatní žadatelé. Příspěvek partnerů 
znalostních a inovačních společenství není 
klasickým požadavkem na grantové 
„spolufinancování“, ale je předpokladem 
minimální úrovně zapojení existujících 
organizací a jejich finančního závazku vůči 
znalostnímu a inovačnímu společenství. 
Tento zdola nahoru vedený přístup 
zaručuje silný závazek partnerů 
znalostního a inovačního společenství, 
pobízí k investicím a podněcuje 
strukturální a organizační změnu mezi 
partnery znalostního a inovačního 
společenství, jakož i v širším měřítku. 
Přístup shora dolů by ovšem neměl být 
vyloučen, zvláště v případě výzkumných 
iniciativ, které jsou již na takovém 
přístupu založeny. Zkušenosti prvních 
znalostních a inovačních společenství 
naznačují, že průmysl má finanční zájem 
na plnění podnikatelských plánů 
znalostních a inovačních společenství a že 
podíl partnerů z průmyslu na rozpočtu 
znalostního a inovačního společenství se 
pohybuje mezi 20 % a 30 % celkového 
ročního rozpočtu znalostního a inovačního 
společenství. Kromě toho se znalostním 
a inovačním společenstvím podařilo sladit 
a sdružit další toky vnitrostátního 
financování, které by jinak nebyly 
k dispozici (například německá vláda se 
rozhodla pověřit řízením vzdělávací 
iniciativy „Software Campus“ znalostní 
a inovační společenství ICT Labs 
s rozpočtem ve výši 50 milionů EUR na 
období pěti let, který pochází z veřejných 
i soukromých zdrojů).

Or. sl

Pozměňovací návrh 175
Judith A. Merkies
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Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství 
procházejí před dosažením optimálního 
provozu různými fázemi vývoje, které se 
projevují různými charakteristikami 
celkových rozpočtů. Absorpční kapacita 
znalostního a inovačního společenství je na 
samém počátku poměrně omezená, 
v následujících letech však významně 
roste.

Znalostní a inovační společenství 
procházejí před dosažením optimálního 
provozu různými fázemi vývoje, které se 
projevují různými charakteristikami 
celkových rozpočtů. Absorpční kapacita 
znalostního a inovačního společenství je na 
samém počátku poměrně omezená, 
v následujících letech však významně 
roste. Obchodní odvětví se však od sebe 
mohou velmi lišit a mohou vyžadovat 
rozdílný přístup. Některá znalostní 
a inovační společenství se velmi rozrostou 
a mají rozsáhlé finanční potřeby, zatímco 
jiná zůstanou malá a potřebují méně 
finančních prostředků. EIT by měl tedy z 
hlediska financování uplatnit individuální 
přístup k jednotlivým znalostním 
a inovačním společenstvím a jejich 
konkrétním potřebám.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po počáteční fázi zřizování v délce dvou 
let rozpočty znalostních a inovačních 
společenství exponenciálně rostou 
a mohou v poměrně krátké době 
mobilizovat značné množství nových 
zdrojů od stávajících i nových partnerů. 
Aby dosáhly dostatečného kritického 
množství a dopadu na evropské úrovni, 
budou roční rozpočty znalostních 
a inovačních společenství při optimálním 

vypouští se
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provozu činit 250 až 450 milionů EUR, 
v závislosti na strategii, partnerství 
a tržním potenciálu každého jednotlivého 
znalostního a inovačního společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.1 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ačkoli znalostní a inovační společenství 
nebudou na EIT plně finančně nezávislá, 
ve střednědobém výhledu budou 
povzbuzována k tomu, aby dosáhla 
udržitelnosti, tzn. aby snížila svou 
závislost na financování z EIT v zájmu 
svého dalšího upevnění a rozšíření. 
Financování EIT bude nadále 
poskytováno pro určité hodnotu 
přidávající činnosti znalostních 
a inovačních společenství, kde investice 
EIT přináší podstatné výnosy, například 
v oblasti vzdělávání, tvorby podniků, 
společného umístění, externích činností 
a šíření znalostí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočtové potřeby EIT v období let 
2014–2020 činí 3,1 miliardy EUR 
a vycházejí ze tří hlavních prvků: nezbytné 

Rozpočtové potřeby EIT v období let 
2014–2020 činí 3,1 miliardy EUR 
a vycházejí ze tří hlavních prvků: nezbytné 
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výdaje na upevnění tří existujících 
znalostních a inovačních společenství, 
postupný vývoj k novým znalostním 
a inovačním společenstvím v letech 2014, 
resp. 2018, a výdaje na činnosti v oblasti 
šíření znalostí a poskytování informací 
a správní výdaje.

výdaje na upevnění tří existujících 
znalostních a inovačních společenství, 
postupný vývoj k novým znalostním 
a inovačním společenstvím a výdaje na 
činnosti v oblasti šíření znalostí 
a poskytování informací a správní výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočtové potřeby EIT v období let 
2014–2020 činí 3,1 miliardy EUR 
a vycházejí ze tří hlavních prvků: nezbytné 
výdaje na upevnění tří existujících 
znalostních a inovačních společenství, 
postupný vývoj k novým znalostním 
a inovačním společenstvím v letech 2014, 
resp. 2018, a výdaje na činnosti v oblasti 
šíření znalostí a poskytování informací 
a správní výdaje.

Rozpočtové potřeby EIT v období let 
2014–2020 činí 1 miliardu EUR 
a vycházejí ze tří hlavních prvků: nezbytné 
výdaje na upevnění tří existujících 
znalostních a inovačních společenství, 
postupný vývoj k novým znalostním 
a inovačním společenstvím v letech 2014, 
resp. 2018, a výdaje na činnosti v oblasti 
šíření znalostí a poskytování informací 
a správní výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Judith A. Merkies

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přibližně 1,69 miliardy EUR (53,15 % 
celkového rozpočtu EIT) se předpokládá na 
financování znalostních a inovačních 
společenství určených v roce 2009, která 
již dosáhla optimálního provozu; 1,01 

Přibližně 53,15 % celkového rozpočtu EIT 
se předpokládá na financování znalostních 
a inovačních společenství určených v roce 
2009, která již dosáhla optimálního 
provozu; 39,97 % se předpokládá pro 
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miliardy EUR (31,81 %) se předpokládá
pro znalostní a inovační společenství 
druhé vlny (v době zahájení provozu 
a vývoje) a 259,75 milionů EUR (8,1 %) 
pro znalostní a inovační společenství 
zřízená v rámci třetí vlny.

zakládání nových znalostních
a inovačních společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přibližně 1,69 miliardy EUR (53,15 %
celkového rozpočtu EIT) se předpokládá na 
financování znalostních a inovačních 
společenství určených v roce 2009, která 
již dosáhla optimálního provozu; 1,01 
miliardy EUR (31,81 %) se předpokládá 
pro znalostní a inovační společenství druhé 
vlny (v době zahájení provozu a vývoje) 
a 259,75 milionů EUR (8,1 %) pro 
znalostní a inovační společenství zřízená 
v rámci třetí vlny.

1,69 miliardy EUR (53,15 % celkového 
rozpočtu EIT) se předpokládá na 
financování znalostních a inovačních 
společenství určených v roce 2009, která 
již dosáhla optimálního provozu; 1,01 
miliardy EUR (31,81 %) se předpokládá 
pro znalostní a inovační společenství druhé 
vlny (v době zahájení provozu a vývoje) 
a 259,75 milionů EUR (8,1 %) pro 
znalostní a inovační společenství zřízená 
v rámci třetí vlny.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 30; PE489.613v01-00)

Pozměňovací návrh 182
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proto plánovaný rozpočet EIT pro 
znalostní a inovační společenství v období 
let 2014–2020 činí 2,9 miliardy EUR 
(93,13 % celkového rozpočtu EIT na 

Plánovaný rozpočet EIT pro znalostní 
a inovační společenství v období let 2014–
2020 činí 2,9 miliardy EUR (93,13 % 
celkového rozpočtu EIT na období 2014–
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období 2014–2020) Očekává se, že 
prostřednictvím silného pákového efektu 
EIT znalostní a inovační společenství 
zmobilizují dalších 8,890 miliardy EUR 
z ostatních veřejných a soukromých zdrojů.

2020) Očekává se, že prostřednictvím 
silného pákového efektu EIT znalostní 
a inovační společenství zmobilizují dalších 
8,890 miliardy EUR z ostatních veřejných 
a soukromých zdrojů.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 31; PE489.613v01-00)

Pozměňovací návrh 183
Lambert van Nistelrooij

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT se bude angažovat v řadě činností 
souvisejících se šířením znalostí 
a poskytováním informací, například 
v programu stipendií EIT, který značně 
zvýší dopad činností EIT v celé Evropě. 
Kromě toho četné průřezové služby 
podpory a monitorování zajistí přidanou 
hodnotu a přínosy v oblasti účinnosti 
činností znalostních a inovačních 
společenství. Při provádění a rozvoji těchto 
činností bude EIT muset sledovat strategii 
zaměřenou na vysoký koeficient účinnosti, 
tzn. maximální dopad dosahovaný 
prostřednictvím nezatěžujících 
mechanismů. Provádění těchto činností 
vyžaduje přibližně 141,76 milionů (4,4 %) 
z rozpočtu EIT.

EIT se bude angažovat v řadě činností 
souvisejících se šířením znalostí 
a poskytováním informací, například 
v programu stipendií EIT, který značně 
zvýší dopad činností EIT v celé Evropě. 
Kromě toho četné průřezové služby 
podpory a monitorování zajistí přidanou 
hodnotu a přínosy v oblasti účinnosti
činností znalostních a inovačních 
společenství. Při provádění a rozvoji těchto 
činností bude EIT muset sledovat strategii 
zaměřenou na vysoký koeficient účinnosti, 
tzn. maximální dopad dosahovaný 
prostřednictvím nezatěžujících 
mechanismů. Provádění těchto činností 
vyžaduje 141,76 milionů (4,4 %) 
z rozpočtu EIT.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 32; PE489.613v01-00)

Odůvodnění

Rozpočet určený na stěžejní činnosti EIT by byl nedostatečný, kdyby jeho příliš velká část byla 
přidělena na výdaje za šíření znalostí, poskytování informací a administrativu.
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Pozměňovací návrh 184
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 4 – bod 4.2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li být EIT průkopníkem nových 
modelů otevřených inovací a zjednodušení, 
mělo by se to odrazit v jeho přístupu ke 
správním činnostem. Ústředí EIT musí být 
štíhlou organizací, která bude uplatňovat 
strategický přístup zaměřený na využití 
odborných zkušeností všude tam, kde to 
bude potřebné, aniž by však vytvářela 
zbytečně zatěžující a trvalé struktury. 
Náklady na správní výdaje kryjící potřebné 
náklady na zaměstnance, administrativu, 
infrastrukturu a provoz, nikdy nepřesáhnou 
2,4 % rozpočtu EIT. Část správních výdajů 
hradí hostitelská země, Maďarsko, 
bezplatným poskytováním kancelářských 
prostor do konce roku 2030, jakož i ročním 
příspěvkem ve výši 1,5 milionu EUR na 
personální náklady do konce roku 2015. 
S tímto základem bude proto částka 
potřebná na správní výdaje činit v období 
let 2014–2020 přibližně 77 milionů EUR.

EIT je průkopníkem nových modelů 
otevřených inovací a zjednodušení. To by 
se mělo odrazit v jeho přístupu ke 
správním činnostem. Ústředí EIT musí být 
štíhlou organizací, která bude uplatňovat 
strategický přístup zaměřený na využití 
odborných zkušeností všude tam, kde to 
bude potřebné, aniž by však vytvářela 
zbytečně zatěžující a trvalé struktury. 
Náklady na správní výdaje kryjící potřebné 
náklady na zaměstnance, administrativu, 
infrastrukturu a provoz, nikdy nepřesáhnou 
2,4 % rozpočtu EIT. Část správních výdajů 
hradí hostitelská země, Maďarsko, 
bezplatným poskytováním kancelářských 
prostor do konce roku 2030, jakož i ročním 
příspěvkem ve výši 1,5 milionu EUR na 
personální náklady do konce roku 2015. 
S tímto základem bude proto částka 
potřebná na správní výdaje činit v období 
let 2014–2020 přibližně 77 milionů EUR.

Or. en

(Odkaz na pozměňovací návrh 33, PE489.613v01-00)

Odůvodnění

Dohoda mezi EIT a maďarskou vládou byla podepsána v roce 2010, ref. číslo: 2010/CLXVI. 
Na základě této dohody hradí část správních výdajů hostitelská země, Maďarsko, bezplatným 
poskytováním kancelářských prostor do konce roku 2030, jakož i ročním příspěvkem ve výši 
1,5 milionu EUR na personální náklady do konce roku 2015.

Pozměňovací návrh 185
Giles Chichester
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Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled se vypouští

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

výroba s přidanou hodnotou, Průmysl

Or. fr

Odůvodnění

Navrhuje se, aby bylo toto znalostní a inovační společenství rozšířeno na průmysl obecně a 
neomezovalo se pouze na výrobu s přidanou hodnotou. Průmysl je samozřejmě odvětvím 
s přidanou hodnotou a má rozsáhlou výrobní složku.

Pozměňovací návrh 187
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 1 – část 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství pro 
výrobu s přidanou hodnotou pomůže 
splnit priority programu Horizont 2020 
z hlediska pokročilé výroby a zpracování 
a jeho konkrétní cíl „přeměnit dnešní 
průmyslové formy výroby na znalostně 
intenzivnější, udržitelné a nízkouhlíkové 
meziodvětvové technologie výroby 
a zpracování za účelem vytvoření 

Znalostní a inovační společenství pro 
průmysl pomůže splnit priority programu 
Horizont 2020 z hlediska pokročilé výroby 
a zpracování a jeho konkrétní cíl „přeměnit 
dnešní průmyslové formy výroby na 
znalostně intenzivnější, udržitelné 
a nízkouhlíkové meziodvětvové 
technologie výroby a zpracování za účelem 
vytvoření inovativních produktů, procesů 
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inovativních produktů, procesů a služeb“. a služeb“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 1 – část 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství pro 
výrobu s přidanou hodnotou pomůže splnit 
priority programu Horizont 2020 z hlediska 
pokročilé výroby a zpracování a jeho 
konkrétní cíl „přeměnit dnešní průmyslové 
formy výroby na znalostně intenzivnější, 
udržitelné a nízkouhlíkové meziodvětvové 
technologie výroby a zpracování za účelem 
vytvoření inovativních produktů, procesů 
a služeb“.

Znalostní a inovační společenství pro 
výrobu s přidanou hodnotou pomůže splnit 
priority programu Horizont 2020 z hlediska 
pokročilé výroby a zpracování a jeho 
konkrétní cíl „přeměnit dnešní průmyslové 
formy výroby na znalostně intenzivnější, 
udržitelné meziodvětvové technologie 
výroby a zpracování s nízkými emisemi za 
účelem vytvoření inovativních produktů, 
procesů a služeb“.

Or. en

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny 
v celém textu.)

Odůvodnění

Pojetí nízkých emisí se vztahuje ke snížení emisí všech znečišťujících látek do vzduchu, které 
pocházejí z různých odvětví, nejen oxidu uhličitého nebo metanu. Je tedy plně oprávněné 
změnit znění z nízkého obsahu uhlíku na nízké emise, což je skutečný účel činnosti navrhované 
v tomto dokumentu. Výzkum by měl hledat cesty k odstranění všech skleníkových plynů 
a jiných znečišťujících látek.

Pozměňovací návrh 189
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 1 – část 2 – odst. 2 – bod -1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ekodesign

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Jean-Pierre Audy

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 1 – část 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství pro 
výrobu s přidanou hodnotou by mohlo též 
mít velmi důležitou úlohu a vliv na 
regionální úrovni: podpora tvorby 
propojených regionálních klastrů 
s místními převody a spoluprací, rozvoj 
schopností ve špičkových výrobních 
technologiích a rozvoj excelence ve 
výrobních technologiích by byly klíčovým 
posláním znalostního a inovačního 
společenství na regionální úrovni. V této 
souvislosti by bylo možné věnovat zvláštní 
pozornost těm regionům, které jsou ve 
větší míře postiženy klesající výrobní 
kapacitou, jakož i malým a středním 
podnikům.

Znalostní a inovační společenství pro 
průmysl by mohlo též mít velmi důležitou 
úlohu a vliv na regionální úrovni: podpora 
tvorby propojených regionálních klastrů 
s místními převody a spoluprací, rozvoj 
schopností ve špičkových výrobních 
technologiích a rozvoj excelence ve 
výrobních technologiích by byly klíčovým 
posláním znalostního a inovačního 
společenství na regionální úrovni. V této 
souvislosti by bylo možné věnovat zvláštní 
pozornost těm regionům, které jsou ve 
větší míře postiženy klesající výrobní 
kapacitou, jakož i malým a středním 
podnikům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 1 – část 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská unie se v této oblasti plně 
angažuje. Znalostní a inovační společenství 

Evropská unie se v této oblasti plně 
angažuje. Znalostní a inovační společenství 
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by přispělo k řešení společenské výzvy 
programu Horizont 2020 nazvané 
„Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství a biohospodářství“. Zejména 
by spolupracovalo s navrženým evropským 
inovačním partnerstvím v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti. 
Zatímco evropské inovační partnerství 
bude klást důraz na budování mostů mezi 
špičkovým výzkumem a praktickou 
inovací, znalostní a inovační společenství 
by zejména tvořilo prvek doplňující 
vzdělávání klíčových subjektů, např. 
podnikatelů a spotřebitelů. Zapotřebí je též 
koordinace s iniciativou společného 
plánování „Zemědělství, zajišťování 
potravin a změna klimatu“, která sloučí 
vnitrostátní úsilí v oblasti výzkumu, aby 
integrovala přizpůsobení, zmírnění 
a bezpečnost potravin v odvětví 
zemědělství, lesnictví a využití půdy. 
Evropský námořní a rybářský fond podpoří 
environmentální a sociální udržitelnost 
rybolovu a akvakultury, a zdůrazní tak 
potřebu technického vývoje v souvislosti 
s novými podnikatelskými přístupy 
v těchto oblastech a s vývojem chování 
spotřebitelů a poskytnou příležitost 
k součinnosti. Podobně bude koordinace 
také možná u nedávno zahájených iniciativ 
společného plánování „Zdravé potraviny 
pro zdravý život“ a „Propojování znalostí 
z oblasti klimatu v zájmu Evropy“ a 
s evropskými technologickými 
platformami v příbuzných oblastech 
(zejména platforma Potraviny pro život) 
nebo v četných projektech 7. rámcového 
programu. Podobnou měrou by také 
spolupracovalo s projekty tržních replikací 
ekologických inovací v rámci programu 
pro konkurenceschopnost a inovace, 
v nichž jsou jednou z prioritních oblastí 
potraviny a nápoje. Tyto zkušenosti budou 
nadále využívány i v programu Horizont 
2020, a sice v kontextu společenské výzvy 
týkající klimatu a účinnosti zdrojů.

by přispělo k řešení společenské výzvy 
programu Horizont 2020 nazvané 
„Zajišťování potravin, udržitelné 
zemědělství, produktivní moře a oceány
a biohospodářství“. Zejména by 
spolupracovalo s navrženým evropským 
inovačním partnerstvím v oblasti 
zemědělské produktivity a udržitelnosti. 
Zatímco evropské inovační partnerství 
bude klást důraz na budování mostů mezi 
špičkovým výzkumem a praktickou 
inovací, znalostní a inovační společenství 
by zejména tvořilo prvek doplňující 
vzdělávání klíčových subjektů, např. 
podnikatelů a spotřebitelů. Zapotřebí je též 
koordinace s iniciativou společného 
plánování „Zemědělství, zajišťování 
potravin a změna klimatu“, která sloučí 
vnitrostátní úsilí v oblasti výzkumu, aby 
integrovala přizpůsobení, zmírnění 
a bezpečnost potravin v odvětví 
zemědělství, lesnictví a využití půdy. 
Evropský námořní a rybářský fond podpoří 
environmentální a sociální udržitelnost 
rybolovu a akvakultury, a zdůrazní tak 
potřebu technického vývoje v souvislosti 
s novými podnikatelskými přístupy 
v těchto oblastech a s vývojem chování 
spotřebitelů a poskytnou příležitost 
k součinnosti. Podobně bude koordinace 
také možná u nedávno zahájených iniciativ 
společného plánování „Zdravé potraviny 
pro zdravý život“ a „Propojování znalostí 
z oblasti klimatu v zájmu Evropy“ a 
s evropskými technologickými 
platformami v příbuzných oblastech 
(zejména platforma Potraviny pro život) 
nebo v četných projektech 7. rámcového 
programu. Podobnou měrou by také 
spolupracovalo s projekty tržních replikací 
ekologických inovací v rámci programu 
pro konkurenceschopnost a inovace, 
v nichž jsou jednou z prioritních oblastí 
potraviny a nápoje. Tyto zkušenosti budou 
nadále využívány i v programu Horizont 
2020, a sice v kontextu společenské výzvy 
týkající klimatu a účinnosti zdrojů.
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Pozměňovací návrh 192
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled se vypouští

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 3 – část 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Reakce na tyto výzvy byla definována 
v programu Horizont 2020 jako snaha 
o „zajištění lepšího zdraví, kvality života 
a obecných životních podmínek pro 
všechny prostřednictvím podpory činností 
v oblasti výzkumu a inovací. Tyto činnosti 
se zaměří na zachování a podporu 
zdraví po celou dobu našeho života a na 
prevenci nemocí, na zlepšování naší 
schopnosti léčit, ošetřovat a zvládat 
nemoc a postižení, na podporu aktivního 
stárnutí a na příspěvek k dosažení 
sektoru udržitelné a efektivní péče“.

Reakce na tyto výzvy byla definována 
v programu Horizont 2020 jako snaha 
o „zajištění lepšího zdraví, kvality života 
a obecných životních podmínek pro 
všechny prostřednictvím podpory činností 
v oblasti výzkumu a inovací. Tyto činnosti 
se zaměří na zachování a podporu zdraví 
po celou dobu našeho života a na prevenci 
nemocí; na zlepšování naší schopnosti 
léčit, ošetřovat a zvládat nemoc a postižení; 
na podporu aktivního stárnutí; a na 
příspěvek k dosažení sektoru udržitelné 
a efektivní péče“. Kromě toho by měl být 
kladen zvláštní důraz na místní služby 
a přizpůsobení měst a jejich zařízení 
stárnoucí populaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 3 – část 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stárnoucí populace by měla být cílem 
mnoha projektů a politik, jako jsou rozvoj 
a zlepšování místních služeb a úpravy 
měst.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Vittorio Prodi

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 3 – část 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výzvy související se zdravým životem jsou 
platné napříč Evropou. Reakce, které může 
zajistit znalostní a inovační společenství, 
požadují intenzivní spolupráci mezi 
vynikajícími, víceoborovými 
a víceodvětvovými týmy s účastníky ze 
všech sektorů znalostního trojúhelníku 
(výzkum, podnikání a vzdělávání). 
Znalostní a inovační společenství na toto 
téma by mělo přidanou hodnotu v podobě 
propojení činností inovací 
a vysokoškolského vzdělávání s již 
existující vynikající výzkumnou 
základnou. Přitom bude klást zvláštní 
důraz na vysokoškolské učební plány, 
rozvoj nových dovedností (které jsou 
potřebné např. při technologickém rozvoji, 
ale i v péči o seniory), posilování 
podnikatelských aspektů s cílem podpořit 
rozvoj vysoce podnikavých pracovních sil 
v této oblasti, podpořit vývoj nových 
produktů a služeb a posílit stávající 
hodnotové řetězce, nebo dokonce vytvořit 

Výzvy související se zdravým životem jsou 
platné napříč Evropou. Reakce, které může 
zajistit znalostní a inovační společenství, 
požadují intenzivní spolupráci mezi 
vynikajícími, víceoborovými 
a víceodvětvovými týmy s účastníky ze 
všech sektorů znalostního trojúhelníku 
(výzkum, podnikání a vzdělávání). 
Znalostní a inovační společenství na toto 
téma by mělo přidanou hodnotu v podobě 
propojení činností inovací 
a vysokoškolského vzdělávání s již 
existující vynikající výzkumnou 
základnou, např. rozšířením průběžného 
testování bezpečnosti i výzkumu v 
oblasti zdraví s využitím nových 
inovativních experimentálních 
a výpočetních nástrojů založených na 
biologii člověka, které mají větší 
vypovídací hodnotu a jsou účinnější než 
tradiční modely založené na zvířatech. 
Přitom bude klást zvláštní důraz na 
vysokoškolské učební plány, rozvoj 
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nové. Příklady potenciálních produktů 
a služeb, které by mohly vzniknout 
prostřednictvím znalostního a inovačního 
společenství, jdou za hranice 
technologických aplikací (například 
aplikace, které ošetřují, kódují, normalizují 
a interpretují údaje v oblastech, jako je 
rakovina či kardiovaskulární onemocnění, 
nebo nástroje pro posuzování rizik 
a včasné odhalení) a mohly by se stát 
spouštěčem sociálních inovací s novými 
koncepcemi, které zlepšují například řízení 
životního stylu a výživu, podporují aktivní 
a nezávislý život v prostředí příznivém pro 
stárnutí nebo udržují ekonomicky 
udržitelné systémy péče.

nových dovedností (které jsou potřebné 
např. při technologickém rozvoji, ale i 
v péči o seniory), posilování 
podnikatelských aspektů s cílem podpořit 
rozvoj vysoce podnikavých pracovních sil 
v této oblasti, podpořit vývoj nových 
produktů a služeb a posílit stávající 
hodnotové řetězce, nebo dokonce vytvořit 
nové. Příklady potenciálních produktů 
a služeb, které by mohly vzniknout 
prostřednictvím znalostního a inovačního 
společenství, jdou za hranice 
technologických aplikací (například 
aplikace, které ošetřují, kódují, normalizují 
a interpretují údaje v oblastech, jako je 
rakovina či kardiovaskulární onemocnění, 
nebo nástroje pro posuzování rizik 
a včasné odhalení) a mohly by se stát 
spouštěčem sociálních inovací s novými 
koncepcemi, které zlepšují například řízení 
životního stylu a výživu, podporují aktivní 
a nezávislý život v prostředí příznivém pro 
stárnutí nebo udržují ekonomicky 
udržitelné systémy péče.

Or. en

Odůvodnění

Mladí výzkumníci by měli být vzděláváni ve výzkumných metodikách zaměřených na lidské 
jedince, aby tak mohli plnit výzvy 21. století spojené se zdravým způsobem života a stárnutím 
a EU získala vedoucí místo ve vědě a technologii.

Pozměňovací návrh 196
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled se vypouští

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 4 – část 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Moderní společnost je zcela závislá na 
přístupu k surovinám. Přístup k finančně
dostupným materiálům je zásadní pro 
účinné fungování hospodářství EU. Avšak 
triptych poklesu neobnovitelných 
přírodních zdrojů, stále rostoucí lidské 
populace a rychle narůstající míry spotřeby 
v rozvojovém světě kladou na suroviny 
a přírodní zdroje planety stále se stupňující 
požadavky. Tyto faktory patří k těm, které 
odpovídají za předvídaný nárůst spotřeby 
přírodních zdrojů během příštích desetiletí.

Moderní společnost je zcela závislá na 
přístupu k surovinám. Přístup k materiálům 
je zásadní pro účinné fungování 
hospodářství EU. Avšak triptych poklesu 
neobnovitelných přírodních zdrojů, stále 
rostoucí lidské populace a rychle 
narůstající míry spotřeby v rozvojovém 
světě kladou na suroviny a přírodní zdroje 
planety stále se stupňující požadavky. Tyto 
faktory patří k těm, které odpovídají za 
předvídaný nárůst spotřeby přírodních 
zdrojů během příštích desetiletí.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 4 – část 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jak upozorňuje plán pro Evropu účinněji 
využívající zdroje a program Horizont 
2020, měli bychom usilovat o zajištění 
přístupnosti a dostupnosti surovin, která je 
nutná pro evropské hospodářství a pro 
uspokojení potřeb našich životních 
podmínek, a současně dosahovat z hlediska 
zdrojů účinnějšího hospodářství, které 
uspokojuje potřeby rostoucí populace 
v ekologických mezích planety, jejíž trvání 
nebude nekonečné.

Jak upozorňuje plán pro Evropu účinněji 
využívající zdroje a program Horizont 
2020, měli bychom usilovat o zajištění 
přístupnosti, dostupnosti a udržitelného 
využívání surovin, což je nutné pro 
evropské hospodářství a pro uspokojení 
potřeb našich životních podmínek, 
a současně dosahovat z hlediska zdrojů 
účinnějšího hospodářství, které uspokojuje 
potřeby rostoucí populace v ekologických
mezích planety, jejíž trvání nebude 
nekonečné.
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Pozměňovací návrh 199
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství v této 
oblasti by se v souladu s jinými činnostmi 
EU mělo soustředit na podporu znalostního 
centra a centra odborných znalostí 
v akademickém, technickém a praktickém 
vzdělávání a výzkumu v udržitelné 
povrchové, podpovrchové a podmořské 
těžbě, správě materiálů, recyklačních 
technologiích, náhradě materiálu 
a geopolitickém obchodu se surovinami. 
Působilo by jako zprostředkovatel 
a zúčtovací středisko pro evropská centra 
excelence pro tato související témata 
a řídilo by výzkumný program 
strategického významu pro průmysl EU. 
Z tohoto důvodu a s cílem maximalizovat 
dopad opatření a vyhnout se jakékoli 
duplicitě s činnostmi EU včetně 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti surovin zajistí znalostní 
a inovační společenství potřebný doplněk 
v oblastech lidského kapitálu (tj. odbornou 
přípravu, vzdělávání) pro technologické
inovativní pilotní akce (např. demonstrační 
zařízení) pro průzkum země a moře, těžbu 
a zpracování, sběr a recyklaci. Současně by 
sem mohly patřit takové cíle, jako je stát se 
technologickým průkopníkem vytvořením 
pilotních programů a demonstrátorů 
inovativních procesů a řešení, zapojením 
například použití hospodářsky atraktivních 
a udržitelných alternativních materiálů 
strategického významu pro EU. 
V důsledku toho může centrum iniciovat 
rozšiřování stávajících trhů a tvorbu 

Znalostní a inovační společenství v této 
oblasti by se v souladu s jinými činnostmi 
EU mělo soustředit na podporu znalostního 
centra a centra odborných znalostí 
v akademickém, technickém a praktickém 
vzdělávání a výzkumu v udržitelné 
povrchové, podpovrchové a podmořské 
těžbě, městské těžbě, vytěžování skládek, 
správě materiálů, recyklačních 
technologiích, náhradě materiálu 
a otevřeném obchodu se surovinami, jakož 
i jejich globální správě. Působilo by jako 
zprostředkovatel a zúčtovací středisko pro 
evropská centra excelence pro tato 
související témata a řídilo by výzkumný 
program strategického významu pro 
průmysl EU. Z tohoto důvodu a s cílem 
maximalizovat dopad opatření a vyhnout se 
jakékoli duplicitě s činnostmi EU včetně 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti surovin zajistí znalostní 
a inovační společenství potřebný doplněk 
v oblastech lidského kapitálu (tj. odbornou 
přípravu, vzdělávání) pro technologické 
inovativní pilotní akce (např. demonstrační 
zařízení) pro průzkum země a moře, těžbu 
a zpracování, efektivní využívání zdrojů, 
sběr, recyklaci a nahrazování. Současně by 
sem mohly patřit takové cíle, jako je stát se 
technologickým průkopníkem vytvořením 
pilotních programů a demonstrátorů 
inovativních procesů a řešení, zapojením 
například použití hospodářsky atraktivních 
a udržitelných alternativních materiálů 
strategického významu pro EU. 
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nových, a sice v oblastech udržitelné těžby 
a zpracování, správy materiálů, 
recyklačních technologií a nahrazování 
materiálů. Bude nezbytné posoudit dopady 
a vypracovat inovativní a nákladově 
efektivní opatření pro úpravy a předcházení 
rizikům pro značně citlivá prostředí, jako je 
Arktida.

V důsledku toho může centrum iniciovat 
rozšiřování stávajících trhů a tvorbu 
nových, a sice v oblastech udržitelné těžby 
a zpracování, správy materiálů s ohledem 
na efektivitu zdrojů, recyklačních 
technologií a nahrazování materiálů. Bude 
nezbytné posoudit dopady a vypracovat 
inovativní a nákladově efektivní opatření 
pro úpravy a předcházení rizikům pro 
značně citlivá prostředí, jako je Arktida.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství v této 
oblasti by se v souladu s jinými činnostmi 
EU mělo soustředit na podporu znalostního 
centra a centra odborných znalostí 
v akademickém, technickém a praktickém 
vzdělávání a výzkumu v udržitelné 
povrchové, podpovrchové a podmořské 
těžbě, správě materiálů, recyklačních 
technologiích, náhradě materiálu 
a geopolitickém obchodu se surovinami. 
Působilo by jako zprostředkovatel 
a zúčtovací středisko pro evropská centra 
excelence pro tato související témata 
a řídilo by výzkumný program 
strategického významu pro průmysl EU. 
Z tohoto důvodu a s cílem maximalizovat 
dopad opatření a vyhnout se jakékoli 
duplicitě s činnostmi EU včetně 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti surovin zajistí znalostní 
a inovační společenství potřebný doplněk 
v oblastech lidského kapitálu (tj. odbornou 
přípravu, vzdělávání) pro technologické 
inovativní pilotní akce (např. demonstrační 
zařízení) pro průzkum země a moře, těžbu 

Znalostní a inovační společenství v této 
oblasti by se v souladu s jinými činnostmi 
EU mělo soustředit na podporu znalostního 
centra a centra odborných znalostí 
v akademickém, technickém a praktickém 
vzdělávání a výzkumu v udržitelné 
povrchové, podpovrchové, podmořské 
a městské těžbě, správě materiálů, 
recyklačních technologiích, náhradě 
materiálu a geopolitickém obchodu se 
surovinami. Působilo by jako 
zprostředkovatel a zúčtovací středisko pro 
evropská centra excelence pro tato 
související témata a řídilo by výzkumný 
program strategického významu pro 
průmysl EU. Z tohoto důvodu a s cílem 
maximalizovat dopad opatření a vyhnout se 
jakékoli duplicitě s činnostmi EU včetně 
evropského inovačního partnerství 
v oblasti surovin zajistí znalostní 
a inovační společenství potřebný doplněk 
v oblastech lidského kapitálu (tj. odbornou 
přípravu, vzdělávání) pro technologické 
inovativní pilotní akce (např. demonstrační 
zařízení) pro průzkum země a moře, těžbu 
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a zpracování, sběr a recyklaci. Současně by 
sem mohly patřit takové cíle, jako je stát se 
technologickým průkopníkem vytvořením 
pilotních programů a demonstrátorů 
inovativních procesů a řešení, zapojením 
například použití hospodářsky atraktivních 
a udržitelných alternativních materiálů 
strategického významu pro EU. 
V důsledku toho může centrum iniciovat 
rozšiřování stávajících trhů a tvorbu 
nových, a sice v oblastech udržitelné těžby 
a zpracování, správy materiálů, 
recyklačních technologií a nahrazování 
materiálů. Bude nezbytné posoudit dopady 
a vypracovat inovativní a nákladově 
efektivní opatření pro úpravy a předcházení 
rizikům pro značně citlivá prostředí, jako je 
Arktida.

a zpracování, sběr a recyklaci. Současně by 
sem mohly patřit takové cíle, jako je stát se 
technologickým průkopníkem vytvořením 
pilotních programů a demonstrátorů 
inovativních procesů a řešení, zapojením 
například použití hospodářsky atraktivních 
a udržitelných alternativních materiálů 
strategického významu pro EU. 
V důsledku toho může centrum iniciovat 
rozšiřování stávajících trhů a tvorbu 
nových, a sice v oblastech udržitelné těžby 
a zpracování, správy materiálů, 
recyklačních technologií a nahrazování 
materiálů. Bude nezbytné posoudit dopady 
a vypracovat inovativní a nákladově 
efektivní opatření pro úpravy a předcházení 
rizikům pro značně citlivá prostředí, jako je 
Arktida.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 4 – část 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EU určila tuto prioritní oblast jako jednu 
z velkých výzev. Znalostní a inovační 
společenství by přispívalo k programu 
Horizont 2020, a sice ke společenské výzvě 
týkající se dodávky surovin a účinnosti 
zdrojů. Bylo by přínosem pro navrhované 
evropské inovační partnerství týkající se 
surovin. Evropské inovační partnerství 
týkající se surovin poskytne zastřešující 
rámce s cílem usnadnit slaďování 
a součinnost mezi výzkumem odvozeným 
od stávající nabídky a poptávky a nástroji 
a politikami pro inovace v dané oblasti. To 
zahrne činnosti zaměřené na technologie, 
ale i určení rámcových podmínek 
a osvědčených postupů v otázkách politiky, 
regulace a normalizace majících v daném 

EU určila tuto prioritní oblast jako jednu 
z velkých výzev. Znalostní a inovační 
společenství by přispívalo k programu 
Horizont 2020, a sice ke společenské výzvě 
týkající se udržitelné dodávky surovin 
a účinnosti zdrojů. Bylo by přínosem pro 
navrhované evropské inovační partnerství 
týkající se surovin. Evropské inovační 
partnerství týkající se surovin poskytne 
zastřešující rámce s cílem usnadnit 
slaďování a součinnost mezi výzkumem 
odvozeným od stávající nabídky 
a poptávky a nástroji a politikami pro 
inovace v dané oblasti. To zahrne činnosti 
zaměřené na technologie, ale i určení 
rámcových podmínek a osvědčených 
postupů v otázkách politiky, regulace 
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sektoru nebo pro danou výzvu určitý vliv 
na inovace. Znalostní a inovační 
společenství v této oblasti by vytvořilo 
doplňující prvek při vzdělávání klíčových 
subjektů, ale též při poskytování 
strukturované sítě odborníků z praxe. 
Poskytlo by pevný základ podpory jiných 
opatření spojených s inovacemi, která 
budou prováděna v rámci evropského 
inovačního partnerství a pro jejichž úspěch 
je lidský kapitál naprostou nezbytností. 
Rovněž by mu jeho pozice umožňovala 
podporu evropského inovačního partnerství 
při určování rámcových podmínek 
a osvědčených postupů v otázkách politiky, 
regulace či normalizace majících v daném 
sektoru vliv. Znalostní a inovační 
společenství by také důrazně stavělo na 
výsledcích četných výzkumných projektů 
7. rámcového programu řešících dané 
téma, zejména projektů financovaných 
v rámci nanověd, nanotechnologií, 
materiálů a nových výrobních technologií, 
a témata životního prostředí a tyto 
výsledky by zužitkovalo.

a normalizace majících v daném sektoru 
nebo pro danou výzvu určitý vliv na 
inovace. Znalostní a inovační společenství 
v této oblasti by vytvořilo doplňující prvek 
při vzdělávání klíčových subjektů, ale též 
při poskytování strukturované sítě 
odborníků z praxe. Poskytlo by pevný 
základ podpory jiných opatření spojených 
s inovacemi, která budou prováděna 
v rámci evropského inovačního partnerství 
a pro jejichž úspěch je lidský kapitál 
naprostou nezbytností. Rovněž by mu jeho 
pozice umožňovala podporu evropského 
inovačního partnerství při určování 
rámcových podmínek a osvědčených 
postupů v otázkách politiky, regulace či 
normalizace majících v daném sektoru 
vliv. Znalostní a inovační společenství by 
také důrazně stavělo na výsledcích četných 
výzkumných projektů 7. rámcového 
programu řešících dané téma, zejména 
projektů financovaných v rámci nanověd, 
nanotechnologií, materiálů a nových 
výrobních technologií, a témata životního 
prostředí a tyto výsledky by zužitkovalo.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 4 – část 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho by se měly hledat součinnosti 
s Evropskou kompetenční sítí pro vzácné 
zeminy, která byla vytvořena pro kritické 
suroviny nazvané vzácné zeminy. 
Mezinárodní spolupráce v oblasti surovin 
jako například třístranná dohoda v oblasti 
výzkumu a rozvoje mezi EU, Japonskem 
a USA o kritických surovinách je také 
velmi důležitá, stejně tak jako činnost 
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Mezinárodního panelu pro zdroje, a toto 
znalostní a inovační společenství by k ní 
mělo přihlížet.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 4 – část 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství v této 
oblasti by tyto aktivity doplňovalo, jelikož 
by se soustředilo na mezioborové činnosti 
ve znalostním trojúhelníku se silnou 
orientací na inovativní produkty a služby 
a vzdělávání podnikatelů.

Znalostní a inovační společenství by v této 
oblasti hledalo doplňkovost a součinnost 
s těmito aktivitami a mělo by se soustředit
na mezioborové činnosti ve znalostním 
trojúhelníku se silnou orientací na 
inovativní produkty a služby a vzdělávání 
podnikatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 4 – část 4 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soustředí se na významnou hospodářskou 
a společenskou výzvu, jíž Evropa čelí 
(potřeba rozvíjet inovativní řešení pro 
nákladově efektivní, nízkouhlíkový a 
k životnímu prostředí příznivější průzkum, 
těžbu, zpracování a recyklaci surovin), 
a přispívá k plnění agendy Evropa 2020 
a jejích cílů týkajících se klimatu a energie, 
zaměstnanosti, inovací a vzdělávání.

Soustředí se na významnou hospodářskou 
a společenskou výzvu, jíž Evropa čelí 
(potřeba rozvíjet inovativní řešení pro 
nákladově efektivní, nízkouhlíkový a 
k životnímu prostředí příznivější průzkum, 
těžbu, zpracování, používání a opětovné 
používání a recyklaci surovin), a přispívá 
k plnění agendy Evropa 2020 a jejích cílů 
týkajících se klimatu a energie, 
zaměstnanosti, inovací a vzdělávání.
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 4 – část 4 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je schopné zmobilizovat investice ze strany 
podnikatelského sektoru a nabízí možnosti 
pro různé vznikající produkty a služby, 
a sice v oblastech udržitelné těžby 
a zpracování, správy materiálů, 
recyklačních technologií a nahrazování 
materiálu.

Je schopné zmobilizovat investice ze strany 
podnikatelského sektoru a nabízí možnosti 
pro různé vznikající produkty a služby, 
a sice v oblastech udržitelné těžby 
a zpracování, správy materiálů, 
recyklačních technologií a městské těžby
a nahrazování materiálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled se vypouští

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 5 – část 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. VÝZVA vypouští se
Jednou z hlavních výzev, které je v rámci 
programu Horizont 2020 třeba řešit, je 
v kontextu rostoucí celosvětové vzájemné 
závislosti a přechodu na digitální 
společnosti potřeba podporovat bezpečné 
evropské společnosti.
Dnešní společnosti čelí vážným 
bezpečnostním výzvám, které narůstají co 
do rozsahu a sofistikovanosti. Spouštěcím 
momentem těchto výzev je vývoj sahající 
od organizované trestné činnosti, 
terorismu až po přeshraniční nezákonné 
aktivity a přírodní a lidmi způsobené 
katastrofy, které ohrožují a destabilizují 
základní principy našich společností. 
Navíc kybernetické útoky a narušení 
soukromí ohrožují celé fungování 
internetu a všech na něm provozovaných 
služeb. Na podporu politik EU pro řešení 
těchto výzev je nutné podniknout kroky 
pro zajištění inovací v bezpečnostním 
sektoru. Zvláště jsou nutná opatření 
k využití potenciálu informačních 
a komunikačních technologií 
a souvisejících služeb pro zvládnutí 
bezpečnostních výzev. Cílem je řešit 
bezpečnostní mezery v Evropě 
prostřednictvím vývoje a uplatňování 
inovativních řešení IKT, která bojují se 
závažnou a organizovanou trestnou 
činností (včetně kyberkriminality) 
a terorismem, zmírňují je a předcházejí 
jim, posilují správu našich vnějších 
pozemních a námořních hranic a vytvářejí 
odolnost vůči přírodním a lidmi 
způsobeným katastrofám, jako jsou lesní 
požáry, zemětřesení, povodně a bouře. 
Tento cíl bude zahrnovat i vývoj 
technologií, zařízení a služeb IKT pro 
prevenci, řízení a zotavení se 
z kybernetických útoků a poruch 
infrastruktury IKT, zvyšování důvěry 
a bezpečnosti v on-line prostředí 
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a ochranu soukromí, totožnosti 
a soukromých údajů. Jakožto příčná 
priorita by tyto cíle měly být dosaženy při 
současném respektování etiky a soukromí 
a dodržování základních práv občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 5 – část 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednou z hlavních výzev, které je v rámci 
programu Horizont 2020 třeba řešit, je 
v kontextu rostoucí celosvětové vzájemné 
závislosti a přechodu na digitální 
společnosti potřeba podporovat bezpečné 
evropské společnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 5 – část 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dnešní společnosti čelí vážným 
bezpečnostním výzvám, které narůstají co 
do rozsahu a sofistikovanosti. Spouštěcím 
momentem těchto výzev je vývoj sahající 
od organizované trestné činnosti, 
terorismu až po přeshraniční nezákonné 
aktivity a přírodní a lidmi způsobené 
katastrofy, které ohrožují a destabilizují 
základní principy našich společností. 

vypouští se
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Navíc kybernetické útoky a narušení 
soukromí ohrožují celé fungování 
internetu a všech na něm provozovaných 
služeb. Na podporu politik EU pro řešení 
těchto výzev je nutné podniknout kroky 
pro zajištění inovací v bezpečnostním 
sektoru. Zvláště jsou nutná opatření 
k využití potenciálu informačních 
a komunikačních technologií 
a souvisejících služeb pro zvládnutí 
bezpečnostních výzev. Cílem je řešit 
bezpečnostní mezery v Evropě 
prostřednictvím vývoje a uplatňování 
inovativních řešení IKT, která bojují se 
závažnou a organizovanou trestnou 
činností (včetně kyberkriminality) 
a terorismem, zmírňují je a předcházejí 
jim, posilují správu našich vnějších 
pozemních a námořních hranic a vytvářejí 
odolnost vůči přírodním a lidmi 
způsobeným katastrofám, jako jsou lesní 
požáry, zemětřesení, povodně a bouře. 
Tento cíl bude zahrnovat i vývoj 
technologií, zařízení a služeb IKT pro 
prevenci, řízení a zotavení se 
z kybernetických útoků a poruch 
infrastruktury IKT, zvyšování důvěry 
a bezpečnosti v on-line prostředí 
a ochranu soukromí, totožnosti 
a soukromých údajů. Jakožto příčná 
priorita by tyto cíle měly být dosaženy při 
současném respektování etiky a soukromí 
a dodržování základních práv občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 5 – část 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část 2 se vypouští

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 5 – část 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. SOUČINNOST A NÁVAZNOST NA 
STÁVAJÍCÍ INICIATIVY

vypouští se

Znalostní a inovační společenství tak, jak 
je popsáno výše, by představovalo doplněk 
pro řadu iniciativ EU v této tematické 
oblasti.
Znalostní a inovační společenství pro 
inteligentní bezpečnou společnost by 
přispělo k cílům programu Horizont 2020. 
Bude stavět na výsledcích četných 
výzkumných projektů rámcového 
programu, které se zabývají daným 
tématem – zejména těmi, které jsou 
financovány v rámci bezpečnosti, důvěry 
a bezpečnosti IKT, budoucnosti internetu 
a sociálně-hospodářských a humanitních 
věd. Bude brát v úvahu významné činnosti 
Společného výzkumného střediska.
Bude rovněž spolupracovat s příslušnými 
agenturami EU, například FRONTEX (v 
oblasti bezpečnosti hranic), Europol (v 
boji proti závažné mezinárodní trestné 
činnosti a terorismu), ENISA (v oblasti 
bezpečnosti sítí a informací) a CEPOL 
(Evropská policejní akademie).
Znalostní a inovační společenství v této 
oblasti by tyto aktivity doplňovalo, jelikož 
by se soustředilo na mezioborové činnosti 
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ve znalostním trojúhelníku se silnou 
orientací na inovativní produkty a služby 
a vzdělávání podnikatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 5 – část 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. ZÁVĚR vypouští se
Pro řešení výzev nastíněných výše by bylo 
velmi vhodné znalostní a inovační 
společenství, které se soustředí na úlohu 
IKT pro zajišťování inovací pro 
bezpečnou společnost a které klade velký 
důraz na přeformování programu 
vzdělávání v této oblasti. Splňuje též 
kritéria předložená pro výběr témat 
znalostních a inovačních společenství ve 
strategickém programu inovací:
Soustředí se na významnou hospodářskou 
a společenskou výzvu (potřebu zmenšit 
bezpečnostní mezery a vést k předcházení 
bezpečnostním hrozbám a současně 
začleňovat společenské aspekty) a přispívá 
k plnění agendy Evropa 2020 a jejích cílů 
týkajících se zaměstnanosti, inovací, 
vzdělávání a sociálního začleňování.
Pozornost tohoto znalostního 
a inovačního společenství je v souladu 
s prioritami, které jsou definovány 
v programu Horizont 2020, a doplňuje se 
vzájemně s dalšími činnostmi EU v této 
oblasti.
Je schopno zmobilizovat investice 
a dlouhodobý závazek podniků a nabízí 
možnosti různých vznikajících produktů 
a služeb.
Vytváří udržitelný a systémový vliv, 
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měřený z hlediska nových vzdělaných 
podnikatelů, nových technologií, podniků 
a služeb. Bude podporovat nový 
technologický vývoj a sociální inovace.
Bude stavět na pevných výzkumných 
a vědeckých základech a spojí zúčastněné 
subjekty z oblasti vzdělávání a inovací, 
které by se jinak nespojily, za účelem 
získání nových znalostí, koncepcí, 
podnikatelských modelů, přístupů 
a strategií k řešení výzev týkajících se 
bezpečnosti společnosti.
Přispívá k překonání současných úrovní 
roztříštěnosti a rozčlenění, jimž tento 
sektor čelí v celé Evropě.
Uplatňuje systémový přístup, a vyžaduje 
tak mezioborovou činnost zahrnující 
různé obory vědění, jako jsou mimo jiné 
IKT, sociálně-ekonomické a humanitní 
vědy, civilní ochrana, zdraví, doprava, 
energetika.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Giles Chichester

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled se vypouští

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Městská mobilita Městská mobilita, inteligentní a udržitelný 
rozvoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako jedna z významných společenských 
výzev, které budou řešeny v rámci 
programu Horizont 2020, bylo 
identifikováno téma inteligentní, zelené 
a integrované dopravy. Bílá kniha 
o dopravě z roku 2011 dále posiluje 
význam opatření v této oblasti během 
příštího desetiletí. Obzvláště náročným 
úkolem je městská mobilita. Zabývá se 
celou řadou témat, jako je doprava (včetně 
nových koncepcí mobility, organizace 
dopravy, logistiky, bezpečnosti 
a zabezpečení dopravních systémů), otázek 
životního prostředí (omezení skleníkových 
plynů, znečištění ovzduší a hluku), územní 
plánování (nové koncepce pro přiblížení 
pracovního a soukromého života), a má 
důležitý vliv na hospodářské i sociální 
úrovni (tvorba nových podniků, 
zaměstnanost, sociální začlenění, strategie 
bydlení a polohy). Zastřešujícím cílem je 
zlepšit kvalitu života evropských občanů, 
kteří – stále ve větším počtu – žijí ve 
velkých městských konglomeracích, kde 
vzniká velká část evropských 
hospodářských výkonů.

Jako jedna z významných společenských 
výzev, které budou řešeny v rámci 
programu Horizont 2020, bylo 
identifikováno téma inteligentní, zelené 
a integrované dopravy. Bílá kniha 
o dopravě z roku 2011 dále posiluje 
význam opatření v této oblasti během 
příštího desetiletí. Obzvláště náročným 
úkolem je městská mobilita. Měl by se k ní 
zaujmout plně integrovaný a ucelený 
přístup se zřetelným ohledem na 
propojenost s dalšími tématy v územním 
kontextu. Zabývá se celou řadou témat, 
jako je doprava (včetně nových koncepcí 
mobility, organizace dopravy, logistiky, 
bezpečnosti a zabezpečení dopravních 
systémů), otázek životního prostředí 
(omezení skleníkových plynů, znečištění 
ovzduší a hluku), územní plánování, 
městská a přírodní krajina (nové koncepce 
pro přiblížení pracovního a soukromého 
života), kulturní dědictví a má důležitý 
vliv na hospodářské i sociální úrovni 
(tvorba nových podniků, zaměstnanost, 
sociální začlenění, strategie bydlení 
a polohy). Zastřešujícím cílem je zlepšit 
kvalitu života evropských občanů, kteří –
stále ve větším počtu – žijí ve velkých 
městských konglomeracích, kde vzniká 
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velká část evropských hospodářských 
výkonů.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 1 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Protože města a městská mobilita náleží 
do složitého systému různých proměnných 
veličin, musí toto znalostní a inovační 
společenství zohledňovat územní, 
demografické a společenské členění, 
hospodářskou dynamiku, obchod 
a adaptaci, obnovu a ochranu nově 
vybudovaných i historických zdrojů. 
Pouze v takovém případě bude znalostní 
trojúhelník soudržný.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klíčovým úkolem znalostního 
a inovačního společenství pro městskou 
mobilitu bude zajistit zelenější, bezpečnější 
a inteligentnější systém městské mobility 
podporující ve větší míře začlenění.

Klíčovým úkolem znalostního 
a inovačního společenství pro městskou 
mobilitu a inteligentní a udržitelný rozvoj 
bude zajistit zelenější, bezpečnější 
a inteligentnější systém městské mobility 
podporující ve větší míře začlenění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho, Salvatore 
Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jak již bylo nastíněno výše, toto téma je 
vysoce relevantní ze společenského 
hlediska i z hlediska veřejné politiky. Je 
rovněž vysoce relevantní i ze sociálně-
hospodářského pohledu, protože z hlediska 
HDP a zaměstnanosti se dotýká důležitých 
hospodářských odvětví, např. 
automobilového odvětví a stavebnictví. 
Městská mobilita je navíc spojena se 
strategiemi ochrany životního prostředí a je 
plně zakomponována do politik sociálního 
začlenění, polohy, bydlení a projektové 
podoby měst.

Jak již bylo nastíněno výše, toto téma je 
vysoce relevantní ze společenského 
hlediska i z hlediska veřejné politiky. Je 
rovněž vysoce relevantní i ze sociálně-
hospodářského pohledu, protože z hlediska 
HDP a zaměstnanosti se dotýká důležitých 
hospodářských odvětví, např. 
automobilového odvětví a stavebnictví. 
Městská mobilita je navíc spojena se 
strategiemi ochrany životního prostředí a je 
plně zakomponována do politik sociálního 
začlenění, polohy, bydlení a projektové 
podoby měst a znovuoživení historických 
center..

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu je v souladu jak 
s prioritami definovanými v programu 
Horizont 2020, tak s cíli strategie Evropa 
2020 spočívajícími v dosažení 
inteligentnějšího, udržitelnějšího 
a nízkouhlíkového rozvoje měst 
podporujícího ve větší míře začlenění. 
Znalostní a inovační společenství v této 
tematické oblasti by mohlo přispívat 
k cílům strategie Evropa 2020 například 
tím, že bude prosazovat ekologicky účinná 

Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu a inteligentní 
a udržitelný rozvoj je v souladu jak 
s prioritami definovanými v programu 
Horizont 2020, tak s cíli strategie Evropa 
2020 spočívajícími v dosažení 
inteligentnějšího, udržitelnějšího 
a nízkouhlíkového rozvoje měst 
podporujícího ve větší míře začlenění. 
Znalostní a inovační společenství v této 
tematické oblasti by mohlo přispívat 
k cílům strategie Evropa 2020 například 
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řešení, inteligentní programy IKT pro 
řízení dopravy a poskytovat účinnější 
a finančně dostupné dopravní služby.

tím, že bude prosazovat ekologicky účinná 
řešení, inteligentní programy IKT pro 
řízení dopravy a poskytovat účinnější 
a finančně dostupné dopravní služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu je v souladu jak 
s prioritami definovanými v programu 
Horizont 2020, tak s cíli strategie Evropa 
2020 spočívajícími v dosažení 
inteligentnějšího, udržitelnějšího 
a nízkouhlíkového rozvoje měst 
podporujícího ve větší míře začlenění. 
Znalostní a inovační společenství v této 
tematické oblasti by mohlo přispívat 
k cílům strategie Evropa 2020 například 
tím, že bude prosazovat ekologicky účinná 
řešení, inteligentní programy IKT pro 
řízení dopravy a poskytovat účinnější 
a finančně dostupné dopravní služby.

Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu a inteligentní 
a udržitelný rozvoj je v souladu jak 
s prioritami definovanými v programu 
Horizont 2020, tak s cíli strategie Evropa 
2020 spočívajícími v dosažení 
inteligentnějšího, udržitelnějšího 
a nízkouhlíkového rozvoje měst 
podporujícího ve větší míře začlenění. 
Znalostní a inovační společenství v této 
tematické oblasti by mohlo přispívat 
k cílům strategie Evropa 2020 například 
tím, že bude prosazovat ekologicky účinná 
řešení, inteligentní programy IKT pro 
řízení dopravy a poskytovat účinnější 
a finančně dostupné dopravní služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jelikož městská mobilita je ze své podstaty 
systémová, znalostní a inovační 

Městská mobilita a přístupnost jsou ze své 
podstaty systémové. Složitost měst, 
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společenství v této oblasti by ve 
skutečnosti mohlo nabídnout mnoho 
možností v celém řetězci inovací, například 
rozvoj multimodálních dopravních systémů 
a inteligentnějších a udržitelnějších 
dopravních řešení.

soudržnost znalostního trojúhelníku, 
provádění projektů v této oblasti vyžaduje 
integrovaný přístup. Znalostní a inovační 
společenství v této oblasti by ve 
skutečnosti mohlo nabídnout mnoho 
možností v celém řetězci inovací, například 
rozvoj multimodálních dopravních systémů 
a inteligentnějších a udržitelnějších 
dopravních řešení.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu čerpá z pevných 
technologických a odvětvových základů 
a nabízí potenciál pro nové produkty 
a služby, zejména v oboru udržitelného 
plánování a ekoprůmyslu.

Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu a inteligentní 
a udržitelný rozvoj čerpá z pevných 
technologických a odvětvových základů 
a nabízí potenciál pro nové produkty 
a služby, zejména v oboru udržitelného 
plánování a ekoprůmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 – část 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu se bude zaměřovat na ty 
činnosti znalostního trojúhelníku, které 
mohou těžit z dodatečné podpory EU 
poskytované konkrétně prostřednictvím 
EIT. Ve skutečnosti bude hlavní přidanou 

Znalostní a inovační společenství pro 
městskou mobilitu a inteligentní 
a udržitelný rozvoj se bude zaměřovat na 
ty činnosti znalostního trojúhelníku, které 
mohou těžit z dodatečné podpory EU 
poskytované konkrétně prostřednictvím 
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hodnotou znalostního a inovačního 
společenství v této oblasti jeho úloha při 
integraci tří proudů znalostního 
trojúhelníku a při vedení systémové změny 
způsobu, jakým inovační subjekty 
spolupracují. Podobně bude základem pro 
řešení výzev nastíněných výše orientace 
znalostního a inovačního společenství na 
inovace, jejichž hnací silou jsou lidé, 
přičemž tato orientace staví studenty, 
výzkumné pracovníky a podnikatele do 
centra úsilí znalostního a inovačního 
společenství. V důsledku toho bude kladen 
velký důraz na vzdělávání / odbornou 
přípravu, podnikání a využití výsledků, 
např. rozvoj dovedností a znalostí 
odborníků v oboru městské dopravy 
v místní a regionální správě (celoživotní 
učení / programy výměny zaměstnanců / 
odborná příprava), na navrhování 
zvláštních programů vysokoškolského 
vzdělávání v oboru městské mobility (letní 
školy / programy výměn), úspěšné uvádění 
inovativních dopravních koncepcí na trh 
(podpora ze strany univerzit a výzkumných 
institucí pro podniky založené jako vedlejší 
produkt činnosti a nové podniky atd.). 
Kromě toho by bylo možné v rámci 
znalostního a inovačního společenství na 
toto téma posílit koncepci společného 
umístění, protože tato tematická oblast má 
přirozeně silný místní a regionální rozměr.

EIT.

Všechny projekty v souvislosti 
s přístupností a mobilitou musí 
zohledňovat územní rozměr, 
hospodářskou dynamiku, demografický 
a populační dopad, ochranu městské 
krajiny a schopnost přilákat ekonomické 
a kulturní zdroje.
Ve skutečnosti bude hlavní přidanou 
hodnotou znalostního a inovačního 
společenství v této oblasti jeho úloha při 
integraci tří proudů znalostního 
trojúhelníku a při vedení systémové změny 
způsobu, jakým inovační subjekty 
spolupracují. Podobně bude základem pro 
řešení výzev nastíněných výše orientace 
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znalostního a inovačního společenství na 
inovace, jejichž hnací silou jsou lidé, 
přičemž tato orientace staví studenty, 
výzkumné pracovníky a podnikatele do 
centra úsilí znalostního a inovačního 
společenství. V důsledku toho bude kladen 
velký důraz na vzdělávání / odbornou 
přípravu, podnikání a využití výsledků, 
např. rozvoj dovedností a znalostí 
odborníků v oboru městské dopravy 
v místní a regionální správě (celoživotní 
učení / programy výměny zaměstnanců / 
odborná příprava), na navrhování 
zvláštních programů vysokoškolského 
vzdělávání v oboru městské mobility (letní 
školy / programy výměn), úspěšné uvádění 
inovativních dopravních koncepcí na trh 
(podpora ze strany univerzit a výzkumných 
institucí pro podniky založené jako vedlejší 
produkt činnosti a nové podniky atd.). 
Kromě toho by bylo možné v rámci 
znalostního a inovačního společenství na 
toto téma posílit koncepci společného 
umístění, protože tato tematická oblast má 
přirozeně silný místní a regionální rozměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled 7 (nový) Biomimetismus
Biomimetismus a bioinspirace mohou být 
nástroji pro navrhování inovačních 
materiálů a systémů. Materiály, jež lze 
nalézt v přírodě, v sobě spojují řadu 
podnětných vlastností jako důmyslnost, 
miniaturizaci, hierarchické uspořádání, 
hybridizaci, odolnost a přizpůsobivost. 
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Objasnění hlavních součástí a stavebních 
principů vybraných na základě evoluce 
a navržení spolehlivějších, účinnějších 
a ekologičtějších materiálů vyžaduje 
víceoborový přístup.
Biomimetický a biologicky inspirovaný 
přístup k materiálům je jednou 
z nejslibnějších vědeckých 
a technologických výzev nadcházejících 
let. Biologicky inspirované materiály 
a systémy, přizpůsobivé materiály, 
nanomateriály, hierarchicky 
strukturované materiály, třírozměrová 
kompozita, materiály slučitelné 
s ekologickými požadavky atd. by se měly 
stát hlavním zájmem pokročilých 
technologií. Biologicky inspirované 
selektivní multifunkční materiály se 
souvisejícími vlastnostmi (jako separace, 
absorbce, katalýza, citlivost, biologická 
citlivost, snímkování, mnohočetná terapie) 
se objeví v blízké budoucnosti.
Potřeba biomimetických a biologicky 
inspirovaných materiálů již existuje, 
neboť řešení jsou s ohledem na nové 
technické, hospodářské či ekologické 
změny a požadavky vždy omezená. 
Předmět biomimetismu a materiálů je na 
hranici mezi biologickými vědami 
a vědami o materiálech a chemií a fyzikou 
spolu s biotechnologií a informačními 
technologiemi; představuje klíčové 
mezinárodní konkurenční odvětví 
v oblasti výzkumu a inovací v tomto 
novém století.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh rozhodnutí
Příloha – Přehled 6 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přehled 8 (nový) Udržitelná výstavba 
a budovy s nulovou energií
Odvětví evropského stavebnictví je 
vystaveno neustále rostoucím výzvám. 
Vývoj ve společnosti, jako je stárnutí 
a růst populace, vede k požadavkům na 
větší pohodlí, lepší mobilitu a vyšší 
zabezpečení i bezpečnost. Dopad 
stavebnictví na životní prostředí 
a udržitelný rozvoj je navíc zásadní. 
Stavby představují 40 % poptávky EU po 
energii. Stavebnictví využívá více surovin 
než jakékoli jiné odvětví; výstavba 
a provoz budov mají za následek 
významnou spotřebu přírodních zdrojů.

Or. en


