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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací 
Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější 
Evropu
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0822),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0462/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
kulturu a vzdělávání (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Špičková výkonnost v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu 
a inovací, ačkoli zcela zjevně v celé Unii 
existuje, zůstává příliš často roztříštěná. 
Evropa musí překonat tento nedostatek 
strategické spolupráce přesahující hranice 
zemí, odvětví i oborů. Činnost EIT by 

                                               
1 Úř. věst. C , , s. .
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měla vést k širokému pojetí inovace 
vedenému veřejným zájmem – která se 
zaměřuje na sociální dopad a přesahuje 
technologické a na produkt orientované 
inovace, zahrnuje veškeré zúčastněné 
strany a vyzdvihuje úlohu sociální inovace 
– a přispívat tak ke skutečné změně našich 
systémů a paradigmat v oblasti inovace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) EIT by měl přispívat k tomu, aby 
vzdělání, výzkum a inovace co nejdříve 
tvořily klíčový nástroj jak k dosažení 
udržitelného a konkurenceschopného 
modelu hospodářství, tak k vytvoření a 
zachování pracovních míst v budoucnu.  
Vedle napomáhání k dosažení těchto cílů 
by strategický program inovací měl 
vytvářet nástroje založené na hlavních 
sociálních výzvách, jimiž evropská 
společnost čelí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Mezi činnosti a projekty EIT by mělo 
patřit zvýšení účinku investic soukromého 
sektoru pomocí pákového efektu a 
podpora těchto investic, stejně jako 
plodná spolupráce mezi vzdělávacími a 
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výzkumnými institucemi, včetně 
výzkumných a technologických 
organizací, podniků, vlád a občanů a 
může rovněž představovat nástroj k
vytváření platforem spolupráce a nástrojů, 
jako např. sítí, otevřených norem, 
uskupení, sdílení znalostí a myšlenek 
zejména na úrovni univerzitních sítí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) EIT by měl zajistit účast všech 
zúčastněných stran a zároveň poskytnout 
inovativní nástroje k nakládání 
s průmyslovým vlastnictvím v rámci 
globalizace a digitalizace hospodářství. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2e) Hlavní úkolem EIT je zajistit větší 
integraci složek znalostního trojúhelníku 
výzkumu, inovace a vzdělání, potřeby 
podporovat politiky na posílení spolupráce 
mezi vzdělávacími soustavami, výzkumem 
a světem podnikání, stejně jako vytváření 
nových vzdělávacích a postgraduálních 
programů.   

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2f) 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 přijme 
kulturu otevřenosti, transparentnosti 
a externí angažovanosti, může aktivně 
prosazovat osvojování a akceptování 
nových inovací ze strany společnosti jako 
celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) První strategický program inovací by 
měl zahrnovat podrobné specifikace 
a podmínky fungování EIT, způsoby 
spolupráce mezi správní radou 
a znalostními a inovačními společenstvími 
a způsoby financování znalostních 
a inovačních společenství.

(3) Podmínky týkající se úlohy EIT a 
znalostních a inovačních společenství, 
způsoby spolupráce mezi správní radou 
a způsoby financování znalostních 
a inovačních společenství se řídí nařízením 
(ES) č. 294/2008.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět
Přijímá se strategický program inovací 
Evropského inovačního a technologického 
institutu ve znění uvedeném v příloze.

Tímto rozhodnutím se stanoví strategický 
program inovací Evropského inovačního a 
technologického institutu pro období 2014 
až 2020. 

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Cíle strategického programu inovací 
1. Strategický program inovací stanoví 
priority EIT pro období 2014-2020, stejně 
jako způsoby jeho fungování.  Představuje 
tak jeden z klíčových nástrojů řízení 
strategického směřování EIT, přičemž mu 
ponechává značnou nezávislost při 
stanovení způsobů a prostředků 
k dosažení těchto cílů. 
2. Strategický program inovací usnadňuje 
koordinaci politik a soudržnost jejich 
jednotlivých nástrojů a vytváří součinnost 
s ohledem na politiky v oblasti inovací 
tím, že uplatňuje skutečně celostní přístup 
zaměřený na hlavní společenské výzvy. 
3. Strategický program inovací 
představuje jeden z klíčových nástrojů 
politiky inovace, tvorby pracovních míst a 
udržitelného rozvoje, včetně podmínek na 
vytváření zaměstnanosti pro mladé 
absolventy vysokých škol v rámci projektů 
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strategického programu inovací. 
4. Strategický program inovací sehrává 
klíčovou úlohu při zajišťování odpovědí 
v dobách krize, je nezbytný pro přilákání 
mladých lidí k novým druhům pracovních 
míst a zajišťuje, že nové i stávající 
vzdělávací programy budou podporovat 
přístup mladých lidí na pracovní trh. 
5. Strategický program inovací se provádí 
v souladu s nařízením (ES) č. 294/2008. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Článek 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1b
Obecné priority
1. EIT přispívá 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.
2. Tím, že překonává roztříštěnost 
prostřednictvím dlouhodobých 
integrovaných partnerství a dosažením 
kritického množství prostřednictvím svého 
evropského rozměru a širokým a 
vyváženým zeměpisným pokrytím, funguje 
EIT jako katalyzátor, který je dostatečně 
pružný na to, aby mohl být zkouškou 
nových inovativních modelů, aby mohl 
vychovávat talenty napříč hranicemi a 
vytvářet mezinárodně uznávanou značku 
excelence.   Prostřednictvím inteligentní 
strategie lidských zdrojů, včetně 
systematického využívání interních i 
externích odborných znalostí a vnitřních 
postupů řízení, se EIT vyvíjí do podoby 
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referenční instituce pro inovativní řízení.
3. EIT upevňuje a dále posiluje svou 
úlohu „investora“, který rozvíjí existující 
střediska excelence na všech úrovních 
v oblasti výzkumu, podnikání 
a vysokoškolského vzdělávání v Evropě, 
a umožňuje jim, aby se spojila, 
a napomáhá jejich dlouhodobé 
systematické spolupráci. EIT má za cíl 
zintenzivnit předávání a komerční využití 
technologií a vyvinout nové projekty v 
rámci stávajících podniků nebo vytváření 
nových inovativních podniků. 
4. V zájmu dosažení účinných výsledků, 
podpory inovačních průlomových objevů 
a zapojení podnikatelské sféry využívá 
EIT své pružnosti k prosazování řádně a 
odpovědně provedeného zjednodušení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Článek 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1c

Znalostní a inovační společenství
1. EIT stanoví strategické směřování 
znalostních inovačních společenství a 
koordinuje je a monitoruje při 
respektování jejich nezávislosti, přičemž 
ponechává dostatečný prostor iniciativám 
„zdola“ a zajišťuje postupy 
transparentnosti a odpovědnosti.  EIT 
zajistí, že znalostní inovační společenství 
budou fungovat na transparentním 
základě a budou zohledňovat zájmy všech 
účastníků, a to jak těch, kteří jsou už do 
společenství zapojeni, tak nově příchozích. 
2. Znalostní a inovační společenství tvoří 
jeden z klíčových nástrojů EIT.  Při 
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respektování stejné zásady realizace úplné 
integrace znalostního trojúhelníku a 
v souladu s cíli pilíře 2 a 3 horizontu 2020 
podporuje EIT vytváření znalostních a 
inovačních společenství, jejichž rozsah i 
trvání se může lišit v závislosti na 
okolnostech a řešených problémech.  Pro 
nově vytvořená znalostní a inovační 
společenství je třeba vyčlenit finanční 
prostředky, a to na základě pravidel 
hospodářské soutěže a s ohledem na 
kvalitu a potenciál projektů. 
3. Kritické množství je nezbytné, aby EIT 
mohl rozvinout svůj pravý potenciál 
vedoucího inovačního institutu.  Odráží se 
v podpoře poskytované znalostním a 
inovačním společenstvím, intenzitě a 
pokrytí činnosti institutu a kapacitě šíření 
a podpoře mezinárodních činností a jeho 
schopnosti vytvářet zjednodušené postupy.  
4. Značný počet center excelence 
v členských státech jednotlivě často 
nedosahuje kritického množství pro 
celosvětovou hospodářskou soutěž. Stejně 
tak je tomu i v případě malých znalostních 
a inovačních společenství.  Jejich 
začlenění do EIT se projeví poskytnutím 
podpory, zázemí a kritického množství 
potřebného pro jejich úspěch.  Je třeba 
zajistit účast malých a středních podniků 
a zapojení menších výzkumných 
organizací, stejně jako organizací 
občanské společnosti. 
5. Po třech úvodních znalostních a 
inovačních společenstvích, která 
zahrnovala udržitelnou energii (KIC 
InnoEnergy), přizpůsobení se změně 
klimatu a její zmírnění (ClimateKIC) a 
budoucí informační a komunikační 
společnost (EIT ICT Labs), navrhla
Komise některé nové oblasti pro vytvoření 
nových znalostních a inovačních 
společenství:  výroba s přidanou 
hodnotou, Food4future – udržitelný 
dodavatelský řetězec od zdrojů ke 
spotřebitelům, inovace pro zdravý život a 
aktivní stárnutí, suroviny – udržitelný 
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průzkum, těžba, zpracování, recyklace a 
nahrazování, inteligentní bezpečná 
společnost, městská mobilita a voda.  
Další návrhy znalostních a inovačních 
společenství byly již uvedeny 
v jednotlivých platformách, jako v případě 
mořské KIC o udržitelném využívání moří, 
nebo v jiných případech, jako např. u 
inovací v oblasti zdraví a posílení úlohy 
lidí nebo návrhů v oblasti vody.    EIT 
nezávisle rozhoduje o uspořádání 
budoucích výběrových řízení pro znalostní 
a inovační společenství, která se 
neomezují jen na postupy „shora dolů“ a 
zahrnují konkurenceschopné a otevřené 
režimy žádostí pro nová znalostní a 
inovační společenství. 
6. EIT je partnerem znalostních a 
inovačních společenství po celou dobu 
trvání programového předmětu smlouvy 
(sedmi až patnáctileté trvání nebo jiná 
sjednaná lhůta).  Po skončení uvedené 
lhůty nebo v případě, že se znalostní a 
inovační společenství rozhodne fungovat 
nadále bez financování EIT, nebo se 
přetvořit do jedné či několika společností 
a pokrčovat v podnikatelské činnosti, 
kterou se zabývala dřívější znalostní a 
informační společenství, může se EIT stát 
obchodním partnerem tohoto nového 
subjektu. 
7. Výnosy z investic EIT do znalostních 
a inovačních společenství se měří 
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 Unie i ze zahraničí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Článek 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1d
Vzdělávací programy a činnosti 
1. Jedním z hlavních účelů strategického 
programu inovací je prosazování 
a uskutečňování mise EIT v oblasti 
vzdělávání.  Cílem je poskytnout vzdělání 
a odbornou přípravu nadaným lidem 
s dovednostmi, znalostmi a myšlením 
potřebným v globální společnosti a ve 
znalostní ekonomice. V tomto smyslu by 
měl být stipendijní program Marie Curie 
rozvíjen v rámci činností EIT. 
2. EIT vyvine různé úrovně programů 
odborné přípravy – magisterské programy, 
doktorské programy, letní školy, programy 
specifické odborné přípravy – ve spojení 
s dlouhodobým úsilím potřebným k 
dosažení udržitelných změn ve 
vysokoškolském vzdělávání, zejména 
prostřednictvím nových, mezioborových 
vysokoškolských titulů s označením EIT. 
EIT usiluje o vnitrostátní a mezinárodní 
uznání těchto kvalifikací s označením EIT 
prostřednictvím vzájemných hodnocení.  
EIT může pořádat – samostatně nebo ve 
spolupráci s univerzitami nebo 
výzkumnými středisky v Evropě nebo ve 
třetích zemích – programy nebo kurzy 
v oblasti základních a klíčových disciplín 
umožňujících inovace. 
3. Tyto programy mohou být plně 
integrovány do činnosti znalostních a 
inovačních společenství, mohou být 
výsledkem spolupráce jednotlivých 
znalostních a inovačních společenství 
nebo je může EIT pořádat sám nebo ve 
spolupráci se svými znalostními a 
inovačními společenstvími.  EIT 
podněcuje znalostní a inovační 
společenství k tomu, aby se zapojila do 
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spolupráce jednotlivých znalostních 
a inovačních společenství v oblastech, 
které 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.
4. EIT a znalostní a inovační společenství 
mohou v zájmu rozšíření vzdělávacích 
činností dosažením větší různorodosti 
režimů studia, v zájmu prohloubení 
dopadu vzdělávacích činností a oslovení 
širší cílové skupiny obsáhnout širší škálu 
inovativních činností odborného rozvoje, 
včetně vzdělávání vedoucích pracovníků, 
na míru šitých kurzů odborné přípravy, 
modulů studia pro vysokoškolské studenty 
nebo balíčků cílených na školní 
vzdělávání. 
5. EIT zavede zvláštní na lidské zdroje 
zaměřený program s cílem zajistit, aby byli 
s EIT propojeni nadaní lidé mimo 
znalostní a inovační společenství a 
střediska společného umístění, jako např. 
studenti, výzkumní pracovníci, 
pedagogové a podnikatelé na všech 
kariérních stupních. Takový program 
poskytuje špičkovým talentům nejen 
příležitost těžit z inovačních prostředí 
vytvořených ve střediscích společného 
umístění, ale poskytuje 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.
6. Správní rada EIT může pravidelně 
pořádat evropské nebo mezinárodní 
konference k příslušným tématům v rámci 
svých činností, a přeměnit tak EIT na 
skutečnou evropskou křižovatku, na níž se 
budou setkávat výzkumní pracovníci, 
odborníci, učitelé a studenti z celé Evropy 
i dalších zemí. 
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7. EIT napomáhá rozvoji potřebných 
lidských zdrojů pro inovativní společnost, 
vzdělává klíčové subjekty, jako např. 
studenty, výzkumné pracovníky a 
podnikatele, a stanoví rámcové podmínky 
a osvědčené postupy pro otázky politiky, 
regulace či normalizace v příslušných 
sektorech.  
8. EIT povzbuzuje zřizování sítě 
absolventů EIT podporou sdílení znalostí, 
mentoringu a spolupráce v rámci sítí.
9. EIT pomáhá společně s Komisí 
znalostním a inovačním společenstvím ve 
spolupráci s regionálními a místními 
orgány, které sehrávají významnou úlohu 
při vytváření vazeb mezi podniky, zvláště 
malými a středními podniky, znalostními 
institucemi a orgány veřejné správy, a plní 
tak funkci prostředníka mezi těmito 
subjekty, členskými státy a Unií. 

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Článek 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1e
Práva duševního vlastnictví
1. Pokud jde o informační politiku 
v souvislosti s vědeckými údaji a poznatky, 
EIT uplatňuje obecnou zásadu 
otevřeného přístupu k publikacím, protože 
otevřený přístup je považován za klíčový 
nástroj k zajištění a zlepšení oběhu 
vědeckých informací v Evropské unii.  
EIT proto hradí náklady spojené se 
zveřejněním odborně přezkoumaných 
článků v časopisech s otevřeným 
přístupem a ukládáním článků 
v archivech s otevřeným přístupem.
2. Tato politika otevřeného přístupu se 
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omezuje pouze na nekomerční využívání 
zpřístupněných informací.  V případě 
jakéhokoli využití za účelem zisku zahájí 
EIT veškeré postupy na ochranu práv 
duševního vlastnictví EIT, znalostních a 
inovačních společenství a výzkumných 
pracovníků. 
3. Jsou vypracována pravidla na ochranu 
duševního vlastnictví, která stanoví 
rozdělování zisků z práv duševního 
vlastnictví mezi EIT, výzkumné 
pracovníky, zúčastněné společnosti a 
právní subjekty znalostních a inovačních 
společenství s ohledem na stav jejích 
duševního vlastnictví.  Tím je zajištěna 
určitá návratnost investic EIT. 

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh rozhodnutí
Článek 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1f
Ústředí EIT
1. Ústředí EIT poskytuje řadu služeb v 
oblasti horizontálních témat, kde lze 
dosáhnout zisků v účinnosti, a provádí za 
tímto účelem i další firemní politiky. 
2. Ústředí EIT vyvíjí kapacitu pro 
systematické zpracování poznatků ze 
znalostních a inovačních společenství 
a jejich zpřístupňování ve prospěch širší 
inovační obce. Ústředí EIT poskytuje řadu 
služeb v oblasti horizontálních témat, kde 
lze dosáhnout zisků v účinnosti, a provádí 
za tímto účelem i další firemní politiky. 
Postupně se ústředí EIT stává bohatým 
zdrojem osvědčených postupů 
a skutečným znalostním partnerem pro 
tvůrce politik. 
3. Náročným úkolem pro ústředí EIT je 
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přilákat a udržet nadané odborníky. Aby 
ústředí získalo pro EIT nejlepší talenty a 
kvalifikaci, stanoví pro svůj tým v souladu 
se zásadou Unie důstojných pracovních 
míst jednoznačnou strategii v oblasti 
lidských zdrojů, včetně možností 
přesahujících rámec přímého pracovního 
poměru, například vyslání nebo dočasné 
přidělení, podporující pravidelné výměny 
pracovníků a stáže s dalšími středisky 
inovační excelence. 
4. Jakožto jeden z globálních hráčů 
v oblasti technologie a inovací, který plně 
prosazuje zásadu excelence, musí být 
ústředí EIT samo příkladem excelence.  
Toto ústředí bude odrážet nejen význam, 
který Unie jako celek připisuje své politice 
v oblasti technologie a inovací, ale stane 
se rovněž nástrojem zásadního významu 
z hlediska institucionální komunikace 
EIT, mezinárodních vztahů a posílení 
celosvětové značky excelence. 
5. V zájmu řádného rozvoje programů a 
činností EIT v souladu s tímto 
strategickým programem potřebuje EIT 
různé druhy budov.  Evropský parlament 
je ochoten podpořit přestěhování ústředí 
EIT do budovy Evropského parlamentu ve 
Štrasburku.  Tyto budovy splňují veškeré 
předpoklady, aby se mohly stát levným, 
snadným a rychlým řešením pro ústředí 
EIT, ústředí některých znalostních a 
inovační společenství nebo střediska 
společného umístění, začínající podniky, 
nadace EIT, sítě absolventů EIT, a aby 
mohly poskytovat prostory k pořádání 
velkých i malých konferencí, seminářů, 
iniciativ mezi jednotlivými znalostními a 
inovačními společenstvími, magisterských 
a doktorských kurzů a programů odborné 
přípravy, stejně jako technologických a 
vědeckých výstav a dalších událostí. 
6. Komise společně se správní radou EIT 
předloží do roku 2015 Parlamentu a Radě 
studii o institucionálních, finančních a 
logistických podmínkách, které musejí být 
splněny pro pokračování přesunu ústředí 
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EIT do budovy Evropského parlamentu ve 
Štrasburku.  

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Článek 1 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1g
Spolupráce uvnitř v rámci Unie a 
mezinárodní spolupráce
1. EIT jako nástroj spolupráce mezi všemi 
zúčastněnými stranami znalostního 
trojúhelníku v rámci celé Unie funguje na 
základě spolupráce a doplňování – a 
nikoli konkurence – s výzkumnými a 
vzdělávacími institucemi ve všech 
členských státech, jako jsou např. 
sdružení univerzit, podniky, uskupení a 
výzkumné organizace. 
2. V těsné spolupráci se znalostními 
a inovačními společenstvími vyvíjí EIT 
silnou mezinárodní strategii, která určuje 
příslušné prostředníky a potenciální 
partnery v rámci Unie i mimo Unii a která 
je s nimi ve spojení. Vytvořením silné 
celosvětové značky EIT (prostřednictvím 
excelence svých pracovníků, svých 
činností a svých publikací i svého 
prestižního umístění) a udržováním 
strategických vztahů s klíčovými partnery 
z celého světa se může EIT stát sám o sobě 
velmi přitažlivým a posílit přitažlivost 
partnerů v rámci znalostních a 
inovativních společenství. 
3. EIT vybuduje řádné fórum 
zúčastněných subjektů EIT s cílem 
usnadnit vzájemné působení a učení 
s širším inovačním společenstvím z celého 
znalostního trojúhelníku a se zapojením 
vnitrostátních a regionálních orgánů.
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4. EIT systematicky využívá existující 
sdružení univerzit, podniků a výzkumných 
organizací a klastrových organizací jako 
platformy pro výměnu znalostí a šíření 
výsledků.
5. EIT zřídí mechanismus pro další 
usnadnění součinnosti mezi EIT, 
znalostními a inovačními společenstvími 
a ostatními iniciativami Unie, například 
výroční setkání EIT, znalostních 
a inovačních společenství a příslušných 
útvarů Komise.
6. EIT je využíván jako jeden z klíčových 
nástrojů Evropské unie pro globální 
spolupráci v oblasti technologie a inovací. 

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Článek 1 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1h
EIT a další nástroje Unie 
1. EIT a znalostní a inovační společenství, 
jako jediné nástroje, které završují 
znalostní trojúhelník, poskytují 
dodatečnou příležitost v prostředí inovací, 
podnikání a průmyslu pro výzkumné 
pracovníky v rámci programu „Marie 
Curie“ a studenty v rámci programu 
„Erasmus pro všechny“ 
2. Znalostní a inovační společenství tvoří 
díky svým vlastnostem jádro celoevropské 
politiky a režimu inovací; společné 
technologické iniciativy, které představují 
klíčový nástroj pro řešení roztříštěnosti, by 
měly být více zdůrazněny a měl by být 
upřesněn progresivní přístup mezi oběma 
nástroji.      Společné technologické 
iniciativy a nově zřízená partnerství 
veřejného a soukromého sektoru poskytují 
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platformy k prosazování rozsáhlého 
výzkumu vycházejícího z potřeb průmyslu, 
a pokud jde o prosazování udržitelného, 
přerozdělovaného a 
konkurenceschopného růstu, měly by být 
založeny na stejných východiscích jako 
strategické programy inovací. 
3. EIT posiluje vzájemné vazby mezi 
politikou soudržnosti Unie tím, že se 
zaměřuje na spojení mezi místními a 
globálními hledisky inovace.  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 propojení 
místní a celosvětové úrovně.  

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – pododstavec 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 
k inovacím napříč znalostními 
a inovačními společenstvími, jakož i 

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 
k inovacím napříč znalostními 
a inovačními společenstvími, jakož i 
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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.

k využití úspor z rozsahu v oblasti správy 
a šíření znalostí. Také to znamená, že EIT 
není dosud dostatečně velký k tomu, aby 
sám o sobě skutečně působil jako evropská 
instituce.

EIT jako skutečný institut 
EIT musí být něčím více než jen prostým 
„součtem svých částí “, kterými jsou 
v současnosti znalostní a inovační 
společenství.  EU potřebuje značku 
excelence v oblasti inovací, která bude 
mezinárodně uznávána, čehož lze 
dosáhnout poskytnutím EIT širší a 
komplexní oblasti činnosti. 
Aby mohl EIT dosáhnout kritického 
množství, 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.

EIT má za cíl upevnit 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.
EU si však nemůže dovolit přicházet o 
znalosti nebo s nimi plýtvat.  Proto musí 
EIT rovněž zahrnovat sítě univerzit, 
kromě sítí, které se již zapojily do 
znalostních a inovativních společenství, 
stejně jako granty pro inovace v rámci 
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programu Marie Curie, a musí postupovat 
v úzké spolupráci a součinnosti s JTI, 
RIC a dalšími inovativními formami 
provádění nebo podpory výzkumu, které 
se mohou vyskytnout, včetně menších 
znalostních a inovativních společenství.  I 
když předmět výzkumu netvoří základ 
existujících znalostních a inovativních 
společenství, podporuje EIT víceoborový 
přístup k inovacím a podporuje rozvoj 
jiných než technologických, 
organizačních, systémových inovací a 
inovací ve veřejném sektoru jako 
nezbytného doplnění stávajících 
inovativních činností, stejně jako 
k budoucím inovacím. 

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – pododstavec 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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup „EIT jako investora“ znamená Přístup „EIT jako investora“ znamená 
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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.

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 na základě jednoznačných, 
transparentních a veřejných postupů. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – podbod 2.1.1 – pododstavec 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 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 - jednoznačným, transparentním a 
veřejně odpovědným způsobem –
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EIT podpoří strategické činnosti. definovat na míru šité strategie 
spolufinancování, které současně z pohledu 
EIT podpoří strategické činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – podbod 2.1.1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pákový efekt představuje jeden z hlavních 
cílů EIT při využívání prostředků Unie.  
EIT a znalostní a inovační společenství by 
měly rovněž usilovat o součinnost 
s příslušnými iniciativami Unie, stejně 
jako s vznikajícími středisky excelence, 
společenstvími nebo inovativními regiony 
v méně rozvinutých členských státech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – podbod 2.1.1 – pododstavec 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. 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 
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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.

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 (včetně kurzů 
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. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – podbod 2.1.2 – pododstavec 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 

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 
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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.

budou proto nová znalostní a inovační 
společenství zřizována ve dvou vlnách, 
první vlna proběhne v roce 2014 a druhá 
v roce 2018 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 24
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – podbod 2.1.2 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento seznam nutně představuje pouze 
východisko pro analýzu možných nových 
znalostních a inovativních společenství, 
nemůže však být považován za 
vyčerpávající seznam.  Nová znalostní a 
inovativní společenství včetně jejich 
prioritních oblastí a organizací a lhůt pro 
výběr by měla být zřizována a vybírána 
v rámci otevřených výběrových řízení 
v souladu s prioritami a cíly v rámci
společenských výzev a vedoucím 
postavením v klíčových průmyslových 
technologiích. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.1 – podbod 2.1.2 – pododstavec 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.

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. Lépe kvalifikované návrhy 
budou vybrány k zahájení v roce 2014 a 
po vyhodnocení programu Horizont 2020, 
EIT a znalostních a inovačních 
společenství se uskuteční nové otevřené 
výběrové řízení k výběru nových 
znalostních a inovačních společenství, 
které budou vybrány k zahájení v roce 
2018. 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.2 – pododstavec 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 

Kromě toho je jasným úkolem EIT 
mezinárodní spolupráce v oblasti znalostí 
a inovací. Tím, že vytvoří silnou značku 
a bude upevňovat strategické vztahy 
s klíčovými partnery z celého světa, může 
EIT přidat na přitažlivosti partnerům 
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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.

v rámci znalostních a inovačních 
společenství nebo kterýmkoli svým dalším 
činnostem nebo oblastem činnosti.  
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 mimo jiné sítě 
absolventů EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 2 – bod 2.3 – odst. 5 – odrážka 6 

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.

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 zasílané Evropskému 
parlamentu a Radě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 3 – bod 3.2 – pododstavec 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 a vzájemného učení napříč 
znalostními a inovačními společenstvími, 
podpoře výměny znalostí mezi znalostními 
a inovačními společenstvími a sítěmi 
univerzit, RIC, menšími znalostními a 
inovačními společenstvími a dalšími 
výzkumnými činnostmi prováděnými 
s pomocí financování EIT 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 
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životaschopné mechanismy pro 
systematickou spolupráci v oblasti 
průřezových témat.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 4 – bod 4.2 – pododstavec 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.

Rozpočet EIT v období let 2014–2020 tvoří 
3,1 miliardy EUR a vychází 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, výdaje na 
činnosti v oblasti šíření znalostí 
a poskytování informací a správní výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 4 – bod 4.2 – pododstavec 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.

Větší část rozpočtu EIT bude vyčleněna 
pro dřívější a nové znalostní a inovační 
společenství druhé a třetí vlny v souladu 
s plány, které schválila správní rada, a 
v souladu s výsledky výběru znalostních a 
inovačních společenství a mírou 
provedení v souladu s nařízením (ES) č. 
294/2008. 

.
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Pozměňovací návrh 31
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 4 – bod 4.2 – pododstavec 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 
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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 4 – bod 4.2 – pododstavec 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, které 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. Na provádění těchto činností 
se vyčlení přibližně 10 až 15 % z rozpočtu 
EIT.
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Pozměňovací návrh 33
Návrh rozhodnutí
Příloha 1 – část 4 – bod 4.2 – pododstavec 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.

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 5 % rozpočtu EIT.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Převládá značná shoda ohledně významu EIT jako klíčového nástroje politiky EU v oblasti 
technologie a inovací i ohledně strategie a fungování EIT.  To umožňuje zpravodajce, aby 
v této části vysvětlujícího prohlášení přeskočila veškeré záležitosti, které nevyžadují zásadní 
změnu návrhu Komise, a zaměřila se na hlediska, která podle našeho názoru vyžadují v zájmu 
lepšího dosažení důležitých cílů EIT určité změny. 

EIT jako evropský institut a celosvětová značka excelence 

EIT není program, EIT není síť: EIT je institut.  Funguje sice v rámci sítě programů, vytváří 
technologické a inovační sítě s řadou různých partnerů, jedná se však o institut s významnou 
úlohou, která není jen úlohou správce, koordinátora nebo prostředníka znalostních a 
inovačních společenství.  Jakožto k institutu by se k němu mělo přistupovat velmi 
specifickým způsobem odlišným od ostatních oddílů H2020.  EIT, který není jen přímým 
nástrojem inovace, ale rovněž nástrojem vzdělávání, vnáší do politiky EU v oblasti výzkumu 
a inovace plnoprávný rozměr vzdělávání.  Právě tento rozměr je jednou ze specifických 
vlastností EIT v rámci celého rámce politiky EU: je to jediný nástroj, který vyplňuje celý 
znalostní trojúhelník.  

Naším cílem je vytvořit z EIT významného partnera v oblasti inovací v Evropě i mimo 
Evropu a rovněž důležité středisko vědeckého a technologického výzkumu a vzájemné 
výměny, šíření osvědčených postupů a kultury sdílení znalostí.  

EIT může posílit svou úlohu v této oblasti pořádáním a organizováním (spolupořádáním 
společně se znalostními a inovativními společenstvími) velkých konferencí, seminářů, 
technologických výstav, stejně jako specifických akcí v oblasti odborné přípravy, modulů 
studia pro vysokoškolské studenty nebo balíčků cílených na školní vzdělávání, letních kurzů, 
programů stipendií EIT, které budou doplňovat magisterské a doktorské programy se značkou 
EIT, které už existují a které by měly být dále rozvíjeny. 

I když je EIT vzdělávací, technologický a inovační institut, nemůže být vnímán (nebo 
vystupovat) jako konkurent našich univerzit a výzkumných středisek, veřejných či 
soukromých, nýbrž jako důležitý nástroj, který slouží všem při rozvíjení lepší spolupráce,
trvalé výměny názorů a zkušeností a při přípravě různých druhů společných projektů: 
společných výzkumných projektů, společných inovačních projektů a společných vzdělávacích 
projektů.  Tímto způsobem EIT pomůže EU lépe čelit problému uvedenému v návrhu 
Komise, že „špičková výkonnost v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací, 
ačkoli zcela zjevně v celé Evropské unii existuje, zůstává příliš často roztříštěná“. 

Musíme si rovněž uvědomit nedostatečnou viditelnost a uznání EIT v Evropě a tím spíše 
v globálním měřítku.  Řešením tohoto problému by se měl zabývat nový strategický program, 
který by se měl zaměřovat na vytvoření mezinárodně uznávané značky excelence, která 
pomůže přilákat talenty z Evropy a ze zahraničí a prohloubit strategické vztahy s klíčovými 
partnery na celém světě. 



PR\902884CS.doc 35/38 PE489.613v01-00

CS

Dosažení tohoto cíle je podmíněno několika skutečnostmi.  K řešení tohoto problému jistě 
pomůže ambiciózní program pro výše uvedené činnosti a rovněž bude zapotřebí dobrá a 
účinná komunikace, jsme však přesvědčeni, že jednou z klíčových složek tohoto strategického 
programu bude zásadní posun v otázce budoucího sídla institutu. 

Nové ústředí EIT

V podnikatelském světě se považuje za nesporné, že ústředí společnosti představuje jeden z
nesmírně důležitých nástrojů z hlediska institucionální komunikace a postavení značky. 
Domnívám se, že je načase, abychom čelili této otázce související s EIT, pokud chceme 
z tohoto institutu vytvořit skutečně celosvětovou značku excelence, což je podle všeho cíl, o 
kterém vládne všeobecná shoda. 

Jako jeden z globálních hráčů v této oblasti, který plně prosazuje zásadu excelence, musí být 
ústředí EIT samo příkladem excelence.  Tento přístup bude ukázkou významu, který EU jako 
celek připisuje své politice v oblasti technologie a inovací. 

Podle našeho názoru jsou budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku naprosto 
odpovídajícím sídlem EIT.  Navíc se domníváme, že přestěhování ústředí EIT do našich 
budov ve Štrasburku představuje pozitivní změnu nejen pro EIT, ale rovněž pro Parlament a 
pro EU, a to jak z politického, tak z hospodářského hlediska.  Velmi pozitivním řešením by to 
bylo i pro město Štrasburk.  Řekněme si proč. 

Umístění EIT do budov Evropského parlamentu ve Štrasburku by vyvolalo okamžitou 
pozornost Evropy a světa a projektu EIT by se věnovaly světové sdělovací prostředky.  
Evropští občané a podniky i naši světoví partneři by toto přemístění vnímali jako podstatný 
symbol nové vize, kterou EU přijímá v nadcházejícím sedmiletém období a kterou posiluje 
své zaměření na silnější inovační politiku a své úsilí o ni. 

Z politického hlediska by toto přemístění odpovídalo většinovému stanovisku poslanců 
Evropského parlamentu, nedávno potvrzenému jmenovitým hlasováním, v němž poslanci 
požadují jediné sídlo.  Přineslo by rovněž odpověď na přání řady poslanců Evropského 
parlamentu nezanechat za svým rozhodnutím černou díru.  

Z hlediska postoje veřejnosti vůči EU a jejím orgánům, zejména v této době krize a 
omezování veřejných výdajů, by mohlo toto rozhodnutí vzbudit jen souhlas. 

Z hospodářského hlediska a s ohledem na souhrnný rozpočet EU v celkových číslech by toto 
řešení mohlo vést ke snížení celkových nákladů.  Nevyžaduje žádné další prostředky, právě 
naopak. 

Pro město Štrasburk by toto řešení bylo velmi pozitivní.   Prestiž města by nebyla dotčena; 
naopak posílena, protože Štrasburk by se stal evropským hlavním městem znalostí a inovací a 
to nejen proto, že by v něm sídlil EIT, ale i proto, že díky vlastnostem budovy by EU mohla 
do stejných prostor umístit i další evropské akademické a výzkumné projekty a instituce.  
Z hlediska dobrého řízení života města je mnohem výhodnější stálá přítomnost osob, které 
zde žijí a pracují, než tři dny v měsíci čelit náporu tisíců dojíždějících.  EIT by kromě toho ve 
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Štrasburku pravidelně pořádal řadu velkých událostí s velkým počtem účastníků. 

Pro EIT a jeho současné a zejména budoucí činnosti jsou prostory ve Štrasburku naprosto 
ideální.  Splňují veškeré předpoklady, aby se mohly stát levným, snadným a rychlým řešením 
pro ústředí EIT, ale umožňují EIT pořádat velké konference, semináře, školení a kurzy, stejně 
jako technologické nebo vědecké výstavy, a poskytují množství velkých i malých zasedacích 
místností (nebo učeben), kanceláří, barů a restaurací a dokonce několik stovek místností 
s koupelnami, v nichž mohou účastníci těchto událostí z celého světa nalézt bezplatné 
ubytování. 

Budovy ve Štrasburku budou rovněž sídlem nadace EIT, fóra zúčastněných subjektů EIT, 
sdružení absolventů EIT a dalších iniciativ, začínajících podniků a univerzitních sítí. 

Mohla by zde být některá střediska společného umístění znalostních a inovačních 
společenství, která by poskytovala vynikající podmínky k úzké každodenní spolupráci 
partnerů (což by nemělo být na újmu hlavnímu politickému směru rozmístění znalostních a 
inovačních společenství, které napomáhá při posilování propojení místní a celosvětové úrovně 
a spolupráci s jednotlivými vnitrostátními a regionálními orgány a univerzitami, místními 
uskupeními a malými a středními podniky). 

Víme, že Evropský parlament nemůže o této změně rozhodnout sám.  Může však vyjádřit své 
stanovisko a požádat Komisi, aby provedla studii jeho proveditelnosti.  To je obsahem našeho 
návrhu. 

Přidělení finančních prostředků

V zájmu splnění úkolů potřebných k vytvoření značky excelence EIT je třeba, aby skutečný 
rozpočet EIT podstatně přesahoval pouhý souhrn rozpočtů znalostních a inovačních 
společenství.  V návrhu Komise je 4,4 % na činnosti související se šířením znalostí a 
poskytování informací a 2 % na správní výdaje. Toto přidělení finančních prostředků je 
v souladu se současnou představou EIT jako „výhradně znalostního a inovačního 
společenství“ (nebo téměř jako „výhradně znalostního a inovačního společenství“). Tato 
představa EIT jako projektu „výhradně znalostních a inovačních společenství“ však nemusí 
odpovídat důležitému poslání a úloze, kterou EIT sehrává v rámci EU, jak je popsána a 
nastíněna v návrhu Komise. 

Avšak rozhodnutí vystavět EIT na odlišné a ambicióznější představě nebude ve skutečnosti 
vyžadovat více finančních prostředků pro EIT: bude stačit jen změnit přidělování prostředků, 
s nimiž Komise počítá.  Jedním z možných řešení je přidělení 10 až 15 % z celkového 
rozpočtu na vlastní činnosti EIT, 2 % na správní výdaje a zbývající prostředky na znalostní a 
inovační společenství při zohlednění skutečností uvedených v oddíle o počtu a velikosti 
znalostních a inovačních společenství. 

O počtu a velikosti znalostních a inovačních společenství
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Odpovídající formou pro zahájení projektu byly pravděpodobně model a velikost znalostních 
a inovačních společenství použité při vytváření prvních tří znalostních a inovačních 
společenství, u nichž se vyžadovalo kritické množství od počátku jejich vytvoření.  Ve světě 
technologie a inovací je schopnost dosáhnout kritického množství skutečně rozhodující.  

Podobný požadavek je možné zachovat pro některá nová znalostní a inovační společenství.  
Nyní by však mohl být uplatněn poněkud odlišný přístup: jestliže EIT existuje jako takový a 
má vhodný rozměr, nemohl by se počítat sám o sobě jako souhrn sítí existujících znalostních 
a inovačních společenství v kterémkoli okamžiku jako poskytovatel nebo původce kritického 
množství, což by pomohlo vytváření menších znalostních a inovačních společenství nebo 
jiných projektů regionální spolupráce EIT?  V některých případech se mohou pro řešení 
konkrétních úkolů lépe osvědčit menší znalostní a inovační společenství.  V tomto případě 
může lpění na dogmatickém přístupu k velikosti znalostních a inovačních společenství 
(nediferencovaný přístup) představovat překážku nalezení lepší odpovědi. 

Měli bychom se nechat vést přístupem, který se někdy uplatňuje v podnikatelském světě, kdy 
může vytvoření malé společnosti přidružené k velké skupině představovat řešení nabízející 
jak jednoduchost a pružnost malé organizace, tak prestiž, stabilitu a tržní záruky velké 
skupiny v bezproblémovém a dialektickém spojení. 

Znalostní a inovační společenství se mají nyní rozvíjet jak s ohledem na počet, tematickou 
rozmanitost, tak regionální pokrytí.  Je třeba připomenout, že znalostní a inovační 
společenství ať už větší nebo menší by měla vždy představovat hluboce integrovaná 
partnerství spojující univerzity, výzkumná střediska, společnosti, včetně malých a středních 
podniků, a další subjekty v oblasti inovací při řešení konkrétních společenských výzev. 

Pro období 2014-2020 stanovila Komise už šest tematických oblastí, v nichž má zřízení 
nového znalostního a inovačního společenství značný potenciál vytvořit přidanou hodnotu ke 
stávajícím činnostem a přinést skutečnou vzpruhu pro inovace:

• výroba s přidanou hodnotou
• Food4future – udržitelný dodavatelský řetězec od zdrojů ke spotřebitelům
• inovace pro zdravý život a aktivní stárnutí
• suroviny – udržitelný průzkum, těžba, zpracování, recyklace a nahrazování
• inteligentní bezpečná společnost
• městská mobilita 

Domníváme se, že je příliš brzy na schvalování a uzavírání tohoto seznamu a že by měl být 
dále rozvíjen přístup zdola nahoru, v rámci kterého by mohly být zváženy i další oblasti, jako 
např. udržitelné využívání moří v rámci vodních a mořských znalostních a inovačních 
společenství.  Tento seznam ještě není dokončen, stejně jako rozhodnutí o počtu, velikosti a 
časovém rámci nově vytvářených znalostních a inovačních společenství.  EIT bude moci v 
souladu s nařízením nezávisle pořádat výběr budoucích znalostních a inovačních společenství, 
a to otevřeným, transparentním a konkurenceschopným způsobem s ohledem na priority 
uvedené programu Horizont 2020. 

Správní rada EIT by měla mít nezávislou pravomoc pořádat v souladu s postupy uvedenými 
v nařízení o EIT veřejným a transparentním způsobem budoucí výběr znalostních a 
inovačních společenství na základě obecných témat odpovídajících závažným společenským 
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výzvám.  Výzvy k žádostem by měly být otevřenější a nejen předem stanovit v každé vlně tři 
oblasti činnosti, jak to navrhuje Komise.  Může se jednat o více oblastí, nebo také méně. 

Flexibilnější přístup k velikosti (a potřebám financování) znalostních a inovačních 
společenství mohou vést k řešení, kdy budou ve druhé a/nebo třetí vlně předpokládána více 
než tří nová znalostní a inovační společenství. 
Správní rada však bude orgány EU, konkrétně Parlament, plně informovat o tomto postupu a 
vezme v úvahu jejich stanoviska v této záležitosti. 

O dlouhodobých hospodářských vztazích se znalostními a inovačními společenstvími 

V první fázi existence znalostních a inovačních společenství, poskytuje EIT až 25 % rozpočtů 
těchto znalostních a inovačních společenství.  Návratnost investic EIT ve znalostních a 
inovačních společenstvích se měří z hlediska přínosu pro společnost a hospodářství, jako jsou 
např. lepší vzdělávací příležitosti, vytváření nových podniků a nových pracovních míst, 
nových produktů a služeb. 

Po určité době využívání tržních nebo společenských příležitostí se mohou znalostní a 
inovační společenství stát nezávislá na financování EIT, čímž původní projekt dospívá ke 
svému přirozenému konci. To však neznamená, že EIT musí ukončit hospodářské vztahy 
s těmito znalostními a inovačními společenstvími nebo institucemi či společnostmi, jimiž se 
tato společenství stanou po skončení sedmiletého nebo patnáctiletého programu.  EIT by měl 
zvážit, zda se stát dlouhodobým obchodním partnerem projektu, který pomáhal vytvořit, a 
rovněž příjemcem případných výnosů tohoto projektu, a to nejen výnosů, které jsou 
výsledkem přímého nebo nepřímého využití duševního vlastnictví.  

Pokračování v tomto partnerství může mít strategický význam a z technologického hlediska, 
ale rovněž z hlediska hospodářského.  Tyto výnosy by pomohly posílit rozpočet EIT pro 
financování nových znalostních a inovačních společenství nebo napomáhat při rozvoji dalších 
vzdělávacích projektů. 


