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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom 
programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT 
k vytváraniu inovatívnejšej Európy
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0822),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7-0462/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2012),

1. schvaľuje pozíciu prijatú v prvom čítaní, ako je uvedená ďalej;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Napriek tomu, že v Únii existuje 
excelentnosť vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, výskume a inovácii, stále je 
príliš často roztrieštená. Európa musí 
prekonať tento nedostatok strategickej 
spolupráce presahujúcej hranice krajín, 
sektorov a disciplín. Široké poňatie 

                                               
1 OJ C , , p. .
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inovácie riadené verejným záujmom –
ktoré sa zameriava na sociálne dôsledky a 
ide nad rámec technologickej inovácie 
a inovácie zameranej na výrobu, zahŕňa 
všetky zúčastnené strany a zdôrazňuje 
úlohu sociálnej inovácie – by malo byť 
kľúčové pre EIT, a tým prispieť ku 
skutočnej zmene našich systémov 
a paradigiem v oblasti inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) EIT by mal prispievať k tomu, aby 
vzdelanie, výskum a inovácie čo najskôr 
tvorili kľúčový nástroj na dosiahnutie 
udržateľného a konkurencieschopného 
ekonomického modelu a vytváranie a 
zachovanie budúcej zamestnanosti. SIP by 
mal prispievať k týmto cieľom a zároveň 
by mal vytvárať nástroje viažuce sa na 
hlavné spoločenské výzvy, ktorým čelí 
európska spoločnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2c) Činnosť ETI a projekty by mali 
zahŕňať využívanie a stimuláciu investícií 
zo súkromného sektora, ako aj plodnú 
spoluprácu medzi vzdelávacími a 
výskumnými inštitútmi vrátane 
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výskumných a technologických 
organizácií, podnikov, vlád a občanov, 
a mohli by byť aj nástrojom na vytvorenie 
platforiem spolupráce a nástrojov, ako 
napr. otvorené siete, otvorené normy, 
klastre, odovzdávanie znalostí a nápadov, 
a to predovšetkým v rámci sietí univerzít.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2d) EIT by mal zabezpečiť zapojenie 
všetkých relevantných subjektov a zároveň 
poskytnúť inovačnejšie nástroje na 
riešenie otázok priemyselného vlastníctva 
v kontexte globalizácie a digitalizácie 
ekonomiky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2e) Hlavnou úlohou EIT je zabezpečiť 
väčšiu integráciu zložiek znalostného 
trojuholníka, ktorými je výskum, inovácia 
a vzdelávanie, uspokojiť potrebu podpory 
politík na posilnenie spolupráce medzi 
vzdelávacími systémami, výskumnou a 
podnikateľskou obcou, ako aj na vývoj 
nových osnov a doktorandských 
programov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2f) EIT je z tohto dôvodu účinným 
orgánom Únie, ktorý má riešiť novo 
vznikajúce potreby, nájsť inovačné 
riešenia a posilniť ich vplyv na 
spoločnosť. Orientovaním sa na kultúru 
otvorenosti, transparentnosti a zapájania 
vonkajších strán môže EIT aktívne 
podporovať osvojovanie si a prijímanie 
nových inovácií širokou verejnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Do prvého SIP by sa mali zahrnúť 
podrobné špecifikácie a referenčný rámec 
prevádzky EIT, formy spolupráce medzi 
správnou radou a znalostnými a 
inovačnými spoločenstvami (ďalej len 
„ZIS“) a spôsoby financovania ZIS,

(3) Referenčný rámec pre úlohy EIT, 
znalostné a inovačné spoločenstvá (ďalej 
len „ZIS“), formy spolupráce medzi 
správnou radou a ZIS a spôsoby 
financovania ZIS sa riadia nariadením 
(ES) č. 294/2008.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predmet
Týmto sa prijíma strategický inovačný 
program Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu stanovený 
v prílohe.

V tomto rozhodnutí sa stanovuje
strategický inovačný program (SIP)
Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (EIT) na roky 2014 – 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Ciele strategického inovačného programu
1. SIP stanovuje priority pre EIT na roky 
2014-2020, ako aj spôsob jeho 
fungovania. Preto je kľúčovým nástrojom 
na vymedzenie strategickej orientácie 
EIT, pričom mu ponecháva voľnosť pri 
definovaní, akým spôsobom a akými 
prostriedkami dosiahne splnenie 
stanovených cieľov.
2. SIP uľahčuje koordináciu politík a 
súdržnosť jednotlivých nástrojov 
a vytvára súčinnosť s ohľadom na 
politiky v oblasti inovácie tým, že 
uplatňuje skutočne holistický prístup 
zameraný na významné spoločenské 
výzvy.

3. SIP je kľúčovým nástrojom pre politiku 
inovácie, tvorbu pracovných miest 
a udržateľný rozvoj vrátane podmienok 
potrebných na vznik pracovných 
príležitostí pre mladých absolventov škôl 
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v súvislosti s projektmi SIP.
4. SIP zohráva kľúčovú úlohu pri 
hľadaní riešení v čase krízy, pretože je 
veľmi dôležité prilákať mladých ľudí na 
nové druhy pracovných miest  a na 
zabezpečenie toho, že nové a existujúce 
vzdelávacie programy podporia prístup 
mladých ľudí na trh práce.
5. SIP sa vykonáva v súlade s nariadením 
(ES) č. 294/2008.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1b
Všeobecné priority
1. EIT prispieva k vytváraniu vedeckej 
základne excelentnosti podporovaním 
cezhraničnej mobility medzi disciplínami, 
sektormi a krajinami a začleňovaním 
podnikania a kultúry podstupovania 
rizika do inovatívnych študijných 
postgraduálnych študijných programov.
2. Prekonanie roztrieštenosti pomocou 
dlhodobých integrovaných partnerstiev a 
dosiahnutie kritického množstva 
prostredníctvom svojho európskeho 
rozmeru so širokým a vyváženým 
geografickým pokrytím pôsobí EIT ako 
katalyzátor s pružnosťou, ktorá mu 
umožňuje preveriť nové modely inovácií, 
rozvíjať talenty naprieč hranicami a 
vytvoriť medzinárodne uznávanú značku 
excelentnosti. Prostredníctvom 
inteligentnej stratégie v oblasti ľudských 
zdrojov vrátane systematického využívania 
vnútorných a vonkajších odborných 
poznatkov a vnútorných riadiacich 
postupov sa EIT stane referenčnou 
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inštitúciou v oblasti inovačnej správy.
3. EIT upevňuje a ďalej rozvíja svoju 
úlohu „investora“, ktorý rozvíja jestvujúce 
centrá excelentnosti v oblasti výskumu, 
podnikania a vysokoškolského 
vzdelávania v Európe na všetkých 
stupňoch a umožňuje im spájať sa 
a posilňovať svoju dlhodobú systematickú 
spoluprácu. EIT sa zameriava na 
posilnenie transferu a komercializácie 
technológií a rozvoj nových projektov 
v rámci existujúcich podnikov alebo 
vytváraním nových inovačných podnikov.
4. EIT využíva svoju pružnosť na 
presadzovanie zjednodušovania 
vykonávaného zodpovedným 
a odôvodneným spôsobom s cieľom 
dosiahnuť dobré výsledky, podporiť 
prielomové inovácie a zapojiť 
podnikateľské kruhy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 1c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1c

Znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS)
1. EIT poskytuje strategické usmernenia 
pre ZIS, koordinuje a monitoruje ich, 
v plnej miere rešpektuje ich autonómiu 
a umožňuje im prijímať iniciatívy 
založené na prístupe zdola nahor, pričom 
zabezpečuje transparentné a zodpovedné 
postupy. EIT zabezpečí, aby ZIS 
postupovali transparentným spôsobom 
a zohľadňovali záujmy všetkých starých 
i nových účastníkov.
2. ZIS sú kľúčovým nástrojom pre EIT. 
EIT podporuje zakladanie ZIS, ktoré sa 
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môžu líšiť veľkosťou a trvaním 
v závislosti od podmienok a otázok, ktoré 
sa majú riešiť, pričom vždy dodržiava 
zásadu konkretizácie plnej integrácie 
znalostného trojuholníka a postupuje 
v súlade s cieľmi druhého a tretieho 
piliera rámcového programu Horizon 
2020. Pre novo vytvorené ZIS sa 
prostriedky budú prideľovať na základe 
súťaže, pričom sa zohľadní kvalita 
a potenciál projektov.
3. Dostatočný rozmer je potrebný na to, 
aby sa v plnej miere rozvíjal potenciál EIT 
ako vedúceho inovačného inštitútu.  Malo 
by sa to odrážať v podpore pre ZIS, 
intenzite a pokrytí jeho práce v teréne, 
schopnosti šírenia a podpory 
medzinárodných činností a v jeho 
schopnosti vytvárať zjednodušené 
postupy.
4. Vysoký počet centier excelentnosti 
v členských štátoch často nedosahuje 
rozmer, ktorý postačuje na to, aby mohli 
čeliť celosvetovej konkurencii. K rovnakej 
situácii môže dochádzať v prípade malých 
ZIS. Ich integrácia do EIT by mohla 
poskytnúť podporu, rámec a rozmer, 
ktorý je dostatočný na to, aby dosiahli 
úspech. Je potrebné zabezpečiť účasť 
MSP a malých výskumných organizácií, 
ako aj organizácií občianskej spoločnosti.
5. Po vytvorení troch pôvodných ZIS, 
ktorými sú Udržateľná energetika (KIC 
InnoEnergy), Prispôsobenie sa zmene 
klímy a jej zmiernenie (ClimateKIC) a 
Informačná a komunikačná spoločnosť 
v budúcnosti (EIT ICT Labs) Komisia 
navrhla niektoré tematickejšie oblasti na 
založenie nových ZIS: výroba s pridanou 
hodnotou, potraviny budúcnosti –
udržateľný dodávateľský reťazec od 
zdrojov ku spotrebiteľovi, inovácia 
v oblasti zdravého životného štýlu 
a aktívneho starnutia, suroviny –
udržateľné skúmanie, ťažba, spracovanie, 
recyklácia a nahradzovanie, inteligentná 
bezpečná spoločnosť, udržateľné 
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využívanie morí, mobilita v meste a voda. 
Ďalšie návrhy boli uvedené v rámci 
rozličných platforiem, ako napr. v prípade 
námornej ZIS o udržateľnom využívaní 
morí alebo v iných prípadoch, ako je 
inovácia v zdravotníctve a posilnenie 
účasti ľudí alebo návrhy v oblasti vody. 
EIT samostatne organizuje výberové 
konanie pre budúce ZIS, ktoré prekračuje 
jednoduchý proces zhora nadol 
a zahrnuje súťaž s otvorenou výzvou na 
podanie prihlášky pre nové ZIS.
6. EIT je partnerom ZIS počas celého 
programu, ktorý je predmetom zmluvy (7 
až 15-ročné alebo iné dohodnuté trvanie). 
Po ukončení tohto obdobia a v prípade, že 
sa ZIS rozhodla nevyužívať financovanie 
EIT alebo sa zmeniť na jeden alebo 
viacero podnikov a pokračovať v činnosti 
pôvodnej ZIS, môže sa EIT stať 
plnohodnotným obchodným partnerom 
nového subjektu.
7. Návratnosť investícií EIT do ZIS sa 
bude posudzovať na základe 
hmatateľného úžitku pre európske 
hospodárstvo a spoločnosť vo 
všeobecnosti, ako napr. vytvorenie nových 
podnikov, produktov a služieb na 
jestvujúcich a budúcich trhoch, podnikaví 
ľudia vybavení lepšími zručnosťami, nové 
a príťažlivejšie pracovné príležitosti 
a pritiahnutie a udržanie talentov z EÚ 
a zahraničia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 1d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1d
Vzdelávacie programy a činnosti
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1. Kľúčovým bodom SIP je podpora a 
realizácia vzdelávacieho poslania EIT. 
Cieľom je vzdelávať a vybaviť 
talentovaných ľudí odbornými 
zručnosťami, poznatkami a zmýšľaním, 
ktoré sú potrebné pre globálnu 
spoločnosť a znalostnú ekonomiku. Na 
tento účel bol v rámci činností EIT 
vytvorený program štipendií Marie Curie
2. EIT rozvíja školiace programy na 
rôznej úrovni – magisterské programy, 
doktorandské programy, letné kurzy, 
osobitné školiace programy – v spojení 
s dlhodobým úsilím potrebným na 
dosiahnutie udržateľných zmien vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, najmä 
prostredníctvom nových 
transdisciplinárnych 
a interdisciplinárnych diplomov 
s označením EIT. Úlohou EIT je 
zabezpečiť národné a medzinárodné 
uznanie týchto kvalifikácií s označením 
EIT prostredníctvom partnerského 
hodnotenia. EIT môže samostatne alebo 
v spolupráci s inými európskymi 
univerzitami a výskumnými centrami 
alebo univerzitami a výskumnými 
centrami z tretích krajín organizovať 
programy alebo kurzy zamerané na 
základné a kľúčové disciplíny 
umožňujúce inováciu.
3. Tieto programy sa môžu plne 
integrovať do činnosti ZIS, môžu byť 
výsledkom spolupráce rôznych ZIS alebo 
ich EIT môže organizovať sám alebo 
v spolupráci so svojimi ZIS. EIT 
podnecuje ZIS, aby sa zapojili do 
spoločných prác ZIS v oblastiach, ktoré 
ponúkajú veľký potenciál na vytvorenie 
súčinnosti, napr. prostredníctvom 
spoločných kurzov profesijného rozvoja, 
spoločných výskumných činností, 
magisterských alebo doktorandských 
programov alebo cezhraničnej mobility 
ZIS medzi akademickou obcou 
a obchodnými kruhmi.
4. Na rozšírenie svojich vzdelávacích 
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činností, ktoré by viedlo k väčšej 
rozmanitosti študijných režimov, na 
zvýšenie vplyvu vzdelávacej činnosti a 
oslovenie širšieho publika môže EIT a 
ZIS pokryť širšiu škálu inovačných 
činností v oblasti profesionálneho rozvoja 
vrátane vzdelávania vedúcich 
pracovníkov, vzdelávacích kurzov šitých
na mieru , modulov vysokoškolských 
odborov či balíkov zameraných na výučbu 
v školách.
5. EIT zavedie osobitnú schému 
zameranú na ľudí s cieľom zaručiť, že 
talenty, ako sú študenti, výskumníci, 
pedagogickí pracovníci a podnikatelia zo 
všetkých kariérnych úrovní spoza hraníc 
ZIS a ich stredísk spoločného 
umiestnenia, budú napojení na EIT. 
Touto schémou sa zabezpečia 
najšpičkovejšie talenty mimo ZIS, ktoré 
budú mať príležitosť profitovať z 
inovačného prostredia vytvoreného v 
strediskách spoločného umiestnenia, no 
poskytne im tiež stimuly na plné využitie 
poznatkov a know-how získaných v 
oblastiach mimo pôsobnosti ZIS. 
Významnú úlohu v tejto oblasti by mohla 
zohrať nadácia EIT.
6. Správna rada EIT môže pravidelne 
organizovať európske alebo 
medzinárodné konferencie na relevantné 
témy spadajúce do rámca jej činnosti a 
premeniť EIT na skutočnú európsku 
križovatku pre výskumných pracovníkov, 
odborníkov, učiteľov a študentov z celej 
Európy i mimo nej.
7. EIT prispieva k rozvoju ľudských 
zdrojov potrebných pre inovačnú 
spoločnosť, vzdeláva kľúčových aktérov, 
ako sú študenti, výskumníci a 
podnikatelia, a vymedzuje rámcové 
podmienky a osvedčený postupy v oblasti 
politiky, regulácie alebo štandardizácie v 
príslušnom odvetví.
8. EIT nabáda k vytvoreniu siete 
absolventov EIT, čím podporuje výmenu 
poznatkov, poradenstvo a nadväzovanie 
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kontaktov.
9. EIT v spolupráci s Komisiou pomáha 
ZIS pri spolupráci s regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, ktoré hrajú dôležitú 
úlohu pri zbližovaní medzi podnikmi, 
najmä MSP, znalostnými inštitúciami a 
verejnými orgánmi, čím plnia funkciu 
sprostredkovateľov medzi týmito rôznymi 
subjektmi, členskými štáty a Úniou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 1e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1e

Práva duševného vlastníctva
1. Pokiaľ ide o politiku v oblasti 
vedeckých informácií týkajúcich sa 
údajov a výsledkov výskumu, EIT sa riadi 
všeobecnou zásadou otvoreného prístupu 
k publikáciám, pretože otvorený prístup je 
považovaný za kľúčový nástroj na 
zabezpečenie a zlepšenie obehu vedeckých 
informácií v Európskej únii. Z tohto 
dôvodu EIT pokrýva náklady na 
uverejňovanie partnersky preskúmaných 
článkov vo voľne prístupných časopisoch 
a registráciu článkov vo voľne 
prístupných registroch.
2. Táto politika voľného prístupu je 
obmedzená na nekomerčné využívanie 
poskytnutých informácií. V prípade 
každého využitia na účel zisku EIT v plnej 
miere chráni práva duševného vlastníctva 
EIT, ZIS a výskumníkov.
3. Pravidlá duševného vlastníctva sú 
stanovené tak, aby sa zisk z práv 
duševného vlastníctva rozdelil medzi EIT, 
výskumníkov, zúčastnené podniky a ZIS 
ako právnickej osoby, a to s ohľadom na 
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konkrétnu situáciu, pokiaľ ide o duševné 
vlastníctvo.  Tieto pravidlá umožnia určitú 
návratnosť investícií EIT.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 1f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1f

Sídlo EIT
1. Sídlo EIT zabezpečí určitý počet služieb 
pre ZIS, pokiaľ ide o horizontálne otázky, 
v ktorých možno dosiahnuť väčšiu 
účinnosť, a zavedie ďalšie podnikové 
politiky s tým istým cieľom.
2. Sídlo EIT rozvíja kapacity na 
systematické zbieranie poznatkov zo ZIS 
a sprostredkúva tieto poznatky širšiemu 
inovačnému spoločenstvu. Sídlo EIT 
zabezpečí určitý počet služieb pre ZIS, 
pokiaľ ide o horizontálne otázky, 
v ktorých možno dosiahnuť väčšiu 
účinnosť, a zavedie ďalšie podnikové 
politiky s tým istým cieľom. Časom sa 
sídlo EIT stane bohatým registrom 
osvedčených postupov a skutočným 
znalostným partnerom pre tvorcov politík.
3. Prilákanie a udržanie talentovaných 
odborníkov je pre EIT výzvou. S cieľom 
získať najlepšie talenty a zručnosti pre 
sídlo EIT definuje jasnú stratégiu 
ľudských zdrojov pre svoj tím, a to podľa 
zásady Únie zabezpečujúcej dôstojnú 
prácu vrátane možností mimo rámec 
priameho zamestnania, napr. vysielanie 
alebo dočasný pracovný pomer, ako aj 
podpora pravidelnej výmeny 
zamestnancov a stáží s ďalšími 
vynikajúcimi inovačných centrami.
4. Ako jeden z globálnych hráčov v oblasti 
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technológie a inovácií, ktorý plne 
presadzuje zásadu excelencie, musí byť 
sídlo EIT samo príkladom excelentnosti. 
Toto sídlo bude odrážať nielen význam, 
ktorý Únia ako celok pripisuje svojej 
politike v oblasti technológie a inovácií, 
ale stane sa tiež nástrojom zásadného 
významu z hľadiska inštitucionálnej 
komunikácie EIT, medzinárodných 
vzťahov a posilnenia jeho celosvetovej 
značky excelentnosti. 
5. V záujme riadneho rozvoja programov 
a činností EIT v súlade s týmto 
strategickým programom potrebuje EIT 
rôzne druhy budov.  Európsky parlament 
je ochotný podporiť presťahovanie sídla 
EIT do budovy Európskeho parlamentu v 
Štrasburgu.  Tieto budovy spĺňajú všetky 
predpoklady, aby sa mohli stať lacným, 
jednoduchým a rýchlym riešením pre sídlo 
EIT, sídlo niektorých ZIS alebo strediská
spoločného umiestnenia, začínajúce 
podniky, nadácie EIT a siete absolventov 
EIT, a aby mohli poskytovať priestory na 
organizovanie veľkých i malých 
konferencií, seminárov, ktoré sponzoruje 
EIT,, iniciatív medzi jednotlivými ZIS, 
magisterských a doktorandských kurzov a 
programov odbornej prípravy, rovnako 
ako technologických a vedeckých výstav a 
ďalších podujatí. 
6. Komisia spolu so správnou radou EIT 
predloží do roku 2015 Parlamentu a Rade 
štúdiu o inštitucionálnych, finančných a 
logistických podmienkach, ktoré musia 
byť splnené na uskutočnenie presunu 
sídla EIT do budov Európskeho 
parlamentu v Štrasburgu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 1g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1g

Spolupráca v rámci Únie a na 
medzinárodnej úrovni
1. EIT ako nástroj spolupráce medzi 
všetkými zainteresovanými stranami 
znalostného trojuholníka v rámci celej 
Únie funguje na základe spolupráce 
a doplňovania sa - a nie konkurencie - s 
výskumnými a vzdelávacími inštitúciami 
vo všetkých členských štátoch, ako sú 
napr. združenia univerzít, podniky, klastre 
a výskumné organizácie.
2. EIT by mal v úzkej spolupráci so ZIS 
vypracovať silnú medzinárodnú stratégiu, 
v ktorej sa vymedzia a prepoja príslušné 
kontaktné osoby a potenciálni partneri 
z Únie a mimo nej. Vytvorením silnej 
celosvetovej značky EIT (prostredníctvom 
excelentnosti svojich pracovníkov, svojich 
činností a svojich publikácií, ako aj svojho 
prestížneho umiestnenia) a udržiavaním 
strategických vzťahov s kľúčovými 
partnermi z celého sveta sa môže EIT stať 
sám o sebe veľmi príťažlivým a posilniť 
príťažlivosť partnerov v rámci ZIS. 
3. EIT vytvorí pravidelné fórum 
zainteresovaných strán EIT s cieľom 
uľahčiť interakciu a vzájomné 
vzdelávanie so širším inovačným 
spoločenstvom v rámci znalostného 
trojuholníka a vrátane vnútroštátnych 
a regionálnych úradov.
4. EIT bude systematicky využívať 
existujúce združenia univerzít, 
podnikov, výskumných organizácií 
a klastrových organizácií, ako sú napr. 
platformy na výmenu poznatkov a šírenie 
výsledkov.
5. EIT zriadi mechanizmus na ďalšie 
uľahčenie súčinnosti medzi EIT a ZIS a 
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ostatnými iniciatívami Únie, ako je napr. 
výročné stretnutie EIT, ZIS a príslušných 
útvarov Komisie.
6. EIT sa využíva ako kľúčový nástroj 
Európskej únie na globálnu spoluprácu v 
oblasti technológie a inovácie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 1h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1h
EIT a iné nástroje Únie
1. EIT a ZIS ako jediný nástroj, ktorý 
patrí do vedomostného trojuholníka, 
poskytujú ďalšiu príležitosť v prostredí 
inovácií, podnikania a priemyslu pre 
výskumných pracovníkov v rámci 
programu Marie Curie a študentov v 
rámci programu Erasmus pre všetkých.
2. ZIS tvoria vďaka svojim vlastnostiam 
jadro celoeurópskej politiky a režimu 
inovácií a spoločné technologické 
iniciatívy, ktoré predstavujú kľúčový 
nástroj na riešenie roztrieštenosti, by sa 
mali viac zdôrazňovať a mal by sa 
spresniť progresívny prístup k obom 
nástrojom.  Spoločné technologické 
iniciatívy a nedávno zriadené partnerstvo 
verejného a súkromného sektora 
poskytujú platformy na presadzovanie 
rozsiahleho výskumu vychádzajúceho z 
potrieb priemyslu, a pokiaľ ide o 
presadzovanie udržateľného, 
redistributívneho a 
konkurencieschopného rastu, mali by byť 
založené na rovnakých východiskách ako 
SIP.
3. EIT posilňuje vzájomné väzby s 
politikou súdržnosti Únie tým, že sa 
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zameriava na spojenie medzi miestnymi a 
globálnymi hľadiskami inovácie.
 Strediská spoločného umiestnenia 
umožňujú cezhraničnú spoluprácu 
a majú vhodné postavenie na to, aby 
vedeli zhodnotiť rôzne schémy 
financovania v rámci svojich príslušných 
regiónov. Strediská spoločného 
umiestnenia hrajú zásadnú úlohu pri 
posilňovaní prepojení miestnej a 
celosvetovej úrovne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V budúcnosti by sa smerom nahor od 
výberového postupu mali poskytovať 
jasnejšie usmernenia, aby sa zaistili 
spoločné základné strategické črty vo 
všetkých ZIS, pričom sa umožní 
rôznorodosť prístupov k organizácii ZIS, 
prístupov k výsledkom a financovaniu. 
V rámci súčasného celkového počtu tri ZIS 
sa zatiaľ nedosahuje kritické množstvo na 
to, aby EIT naplno rozvinul svoj potenciál 
ako vedúci inovačný inštitút. Pokiaľ 
jestvujú len tri ZIS, sú obmedzené 
možnosti na dosahovanie výhod naprieč 
viacerými ZIS v oblasti pridružených 
príležitostí inovácií či na dosiahnutie úspor 
z rozsahu v rámci správy a šírenia. 
Znamená to takisto, že EIT nemá 
dostatočnú veľkosť na to, aby mohol 
skutočne pôsobiť ako plnohodnotná 
európska inštitúcia. Z tohto pohľadu sú 
preto potrebné dodatočné ZIS, aby mohol 
EIT nadobudnúť kritické množstvo a stať 
sa viac ako len množinou prvkov. Ak má 
EIT skúmať možnosti novej správy 
inovácií a modelov riadenia 

V budúcnosti by sa smerom nahor od 
výberového postupu mali poskytovať 
jasnejšie usmernenia, aby sa zaistili 
spoločné základné strategické črty vo 
všetkých ZIS, pričom sa umožní 
rôznorodosť prístupov k organizácii ZIS, 
prístupov k výsledkom a financovaniu. 
V rámci súčasného celkového počtu tri ZIS 
sa zatiaľ nedosahuje kritické množstvo na 
to, aby EIT naplno rozvinul svoj potenciál 
ako vedúci inovačný inštitút. Pokiaľ 
jestvujú len tri ZIS, sú obmedzené 
možnosti na dosahovanie výhod naprieč 
viacerými ZIS v oblasti pridružených 
príležitostí inovácií či na dosiahnutie úspor 
z rozsahu v rámci správy a šírenia. 
Znamená to takisto, že EIT ešte nemá 
dostatočnú veľkosť na to, aby mohol 
skutočne pôsobiť ako plnohodnotná 
európska inštitúcia.
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prostredníctvom ZIS, treba vytvoriť 
obmedzené množstvo dodatočných 
partnerstiev s cieľom rozšíriť vzorku, na 
ktorej sa zakladajú skúsenosti EIT.

EIT ako skutočný inštitút
EIT musí byť niečím viac než len
jednoduchou množinou prvkov, ktorými 
sú v súčasnosti ZIS.  EÚ potrebuje značku
excelentnosti v oblasti inovácií, ktorá 
bude medzinárodne uznávaná, čo možno 
dosiahnuť tým, že sa  EIT otvorí širšia a
komplexná oblasť činnosti.
Z tohto pohľadu sú preto potrebné 
dodatočné ZIS, aby mohol EIT dosiahnuť
kritický rozsah. Ak má EIT skúmať 
možnosti novej správy inovácií a modelov 
riadenia prostredníctvom ZIS, treba 
vytvoriť obmedzené množstvo 
dodatočných partnerstiev s cieľom rozšíriť 
vzorku, na ktorej sa zakladajú skúsenosti 
EIT.

Cieľom EIT je upevňovať a ďalej 
rozvíjať svoju úlohu „investora“, ktorý sa 
stará o jestvujúce centrá excelentnosti v 
oblasti výskumu, podnikania a 
vysokoškolského vzdelávania v Európe 
a umožňuje im spájať sa a posilňovať ich 
dlhodobú systematickú spoluprácu.
EÚ si však nemôže dovoliť prichádzať o
znalosti alebo nimi plytvať. Preto musí
EIT zahŕňať aj siete univerzít, okrem
sietí, ktoré sa už zapojili do ZIS, rovnako 
ako granty pre inovácie v rámci programu
Marie Curie a musí postupovať v úzkej
spolupráci a súčinnosti so spoločnými 
technickými inováciami, RIC a ďalšími
inovatívnymi formami vykonávania alebo
podpory výskumu, ktoré sa môžu objaviť, 
vrátane menších ZIS. Aj keď výskum
netvorí základ existujúcich ZIS, EIT
podporuje multidisciplinárny prístup k 
inováciám a rozvoj iných ako
technologických, organizačných,
systémových inovácií a inovácií vo 
verejnom sektore ako nevyhnutný doplnok
existujúcich inovačných činností, rovnako 
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ako aj budúcich činností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Investorským prístupom EIT podporuje 
zameranie sa na určenie najlepších 
strategických príležitostí a zvolenie
portfólia partnerstiev svetovej triedy, t. j. 
ZIS, aby ich bolo možné zabezpečiť. 
V rámci tohto prístupu EIT udeľuje ZIS 
ročné granty na základe ich 
predchádzajúceho výkonu a činností, ktoré 
navrhujú vo svojom obchodnom pláne. Pri 
posudzovaní obchodných plánov sa 
využijú služby externých, nezávislých 
odborníkov. Preto by EIT nemalo len 
vymedzovať hlavné smerovanie a víziu, ale 
musí tiež ZIS poskytnúť vhodnú úroveň 
podpory a monitorovať ich výkon. ZIS 
majú zároveň k dispozícii vysoký stupeň 

Investorským prístupom EIT podporuje 
zameranie sa na určenie najlepších 
strategických príležitostí a zvolenie
portfólia partnerstiev svetovej triedy, t. j. 
ZIS, aby ich bolo možné zabezpečiť. 
V rámci tohto prístupu EIT udeľuje ZIS 
ročné granty na základe ich 
predchádzajúceho výkonu a činností, ktoré 
navrhujú vo svojom obchodnom pláne, na 
základe jasného, transparentného a 
verejného postupu.. Pri posudzovaní 
obchodných plánov sa využijú služby 
externých, nezávislých odborníkov. Preto 
by EIT nemalo len vymedzovať hlavné 
smerovanie a víziu, ale musí tiež ZIS 
poskytnúť vhodnú úroveň podpory 
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voľnosti, pokiaľ ide o vymedzenie 
vnútorných stratégií a organizácie, a takisto 
aj pri zabezpečovaní svojich činností 
a mobilizácii potrebných talentov 
a zdrojov.

a monitorovať ich výkon. ZIS majú 
zároveň k dispozícii vysoký stupeň 
voľnosti, pokiaľ ide o vymedzenie 
vnútorných stratégií a organizácie, a takisto 
aj pri zabezpečovaní svojich činností 
a mobilizácii potrebných talentov 
a zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT bude aktívne podporovať počiatočné 
tri ZIS s cieľom posilniť ich potenciál 
a vplyv a ich príspevok k napĺňaniu cieľov 
programu Horizont 2020. ZIS časom 
rozšíria svoje počiatočné portfólio činností 
s cieľom využiť nové trhové alebo 
spoločenské príležitosti. S cieľom podporiť 
tento vývoj bude EIT poskytovať 
poradenstvo a v úzkej spolupráci s každým 
jednotlivým ZIS vymedzovať stratégie 
spolufinancovania šité na mieru, ktorými 
sa súčasne podporia strategické činnosti 
z hľadiska EIT.

EIT bude aktívne podporovať počiatočné 
tri ZIS s cieľom posilniť ich potenciál 
a vplyv a ich príspevok k napĺňaniu cieľov 
programu Horizont 2020. ZIS časom 
rozšíria svoje počiatočné portfólio činností 
s cieľom využiť nové trhové alebo 
spoločenské príležitosti. S cieľom podporiť 
tento vývoj bude EIT poskytovať 
poradenstvo a v úzkej spolupráci s každým 
jednotlivým ZIS vymedzovať – jasným, 
transparentným a zodpovedným spôsobom 
– stratégie spolufinancovania šité na mieru, 
ktorými sa súčasne podporia strategické 
činnosti z hľadiska EIT.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pákový efekt predstavuje jeden z hlavných 
cieľov EIT pri využívaní prostriedkov
Únie. EIT a ZIS by mali tiež usilovať o
súčinnosť s príslušnými iniciatívami
Únie, rovnako ako so vznikajúcimi
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strediskami excelentnosti, spoločenstvami
alebo inovatívnymi regiónmi v menej
rozvinutých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – bod 2.1.1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

širšiemu záberu účastníkov môžu ZIS 
uvažovať na experimentálnej báze 
o podobe vysokoškolských programov 
prvého stupňa alebo balíkoch zameraných 
na vyučovanie na školách.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – pododsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tento zoznam nevyhnutne predstavuje len
východisko pre analýzu možných nových
ZIS, nemôže sa však považovať za
vyčerpávajúci zoznam. Nové ZIS vrátane 
ich prioritných oblastí a organizácií a
harmonogramu pre výberové konania by
mali byť zriadené a vyberané v
otvorených výberových konaniach v 
súlade s prioritami a cieľmi, ktoré sú 
stanovené v oblasti spoločenských výziev a 
vedúceho postavenia v kľúčových 
priemyselných technológiách.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.1 – bod 2.1.2 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na základe týchto tém bude môcť EIT 
autonómne rozhodovať o zorganizovaní 
budúcich výberových konaní ZIS.
Úspešnosť budúcich výzev na vytvorenie 
ZIS bude z veľkej miery závisieť od 
jasných usmernení, pokiaľ ide 
o očakávania a požiadavky, ako aj časový 
rámec umožňujúci uchádzačom 
o vytvorenie ZIS solídne sa zorganizovať 
z právneho či finančného hľadiska pred 
tým, ako predložia svoj návrh. ZIS sa budú 
vyberať na základe podrobných kritérií 
vymedzených v nariadení o EIT a na 
základe zastrešujúcich zásad excelentnosti 
a podstatnosti pre oblasť inovácií. Každé 
vybrané ZIS bude musieť preukázať, ako 
bude vytvárať čo najväčší vplyv v danej 
oblasti a podložiť dôveryhodnosť svojej 
stratégie.

Úspešnosť budúcich výzev na vytvorenie 
ZIS bude z veľkej miery závisieť od 
jasných usmernení, pokiaľ ide 
o očakávania a požiadavky, ako aj časový 
rámec umožňujúci uchádzačom 
o vytvorenie ZIS solídne sa zorganizovať 
z právneho či finančného hľadiska pred 
tým, ako predložia svoj návrh. ZIS sa budú 
vyberať na základe podrobných kritérií 
vymedzených v nariadení o EIT a na 
základe zastrešujúcich zásad excelentnosti 
a podstatnosti pre oblasť inovácií. Každé 
vybrané ZIS bude musieť preukázať, ako 
bude vytvárať čo najväčší vplyv v danej 
oblasti a podložiť dôveryhodnosť svojej 
stratégie. Kvalifikovanejšie návrhy sa
vyberú, aby sa začali v roku 2014, a po 
vyhodnotení programu Horizont 2020, 
EIT a ZIS sa uskutoční nové otvorené
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výberové konanie na výber nových ZIS, 
ktoré začnú činnosť v roku 2018.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.2 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Ďalšou jednoznačnou úlohou EIT je 
medzinárodná spolupráca v oblasti 
znalostí a inovácií. Vytvorením silnej 
značky a utužením strategických vzťahov 
s kľúčovými partnermi z celého sveta môže 
EIT prispieť k zvýšeniu príťažlivosti 
partnerov v rámci ZIS alebo sa podieľať 
na iných činnostiach alebo oblastiach. 
EIT by mal v úzkej spolupráci so ZIS 
vytvoriť silnú medzinárodnú stratégiu, 
v ktorej sa vymedzia a prepoja príslušné 
kontaktné osoby a potenciálni partneri. 
V tejto súvislosti by mali EIT a ZIS naplno 
využiť jestvujúce iniciatívy EÚ v danej 
oblasti, ako napr. program „Erasmus pre 
všetkých“ a akcie Marie Curie. EIT môže 
okrem iného zvyšovať spoločné 
využívanie poznatkov, poradenstvo 
a vytváranie sietí aj podporovaním 
zriaďovania siete absolventov štúdia EIT.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 2 – bod 2.3 – odsek 5 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

v spolupráci s Komisiou a ZIS vytvorí 
komplexný systém na monitorovanie: 
príspevku EIT k programu Horizont 2020; 
vplyv EIT prostredníctvom jeho vlastných 

v spolupráci s Komisiou a ZIS vytvorí 
komplexný systém na monitorovanie: 
príspevku EIT k programu Horizont 2020; 
vplyv EIT prostredníctvom jeho vlastných 
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činností a činností ZIS; a výsledkov ZIS. 
EIT bude informovať o všetkých svojich 
činnostiach monitorovania formou 
výročnej správy o činnosti.

činností a činností ZIS; a výsledkov ZIS. 
EIT bude informovať Európsky parlament 
a Radu o všetkých svojich činnostiach 
monitorovania formou výročnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 3 – bod 3.2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

a ZIS. EIT a ZIS spoločne rozhodnú, kde 
sa tieto úlohy budú dať najúčinnejšie 
vykonať. V tomto ohľade bude pre EIT 
a ZIS mimoriadne dôležité, aby zriadili 
životaschopné mechanizmy systematickej 
spolupráce okolo prierezových otázok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 4.2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Potreby rozpočtu EIT na obdobie 2014 –
2020 dosahujú výšku 3,1 mld. EUR 
a vychádzajú z troch hlavných prvkov: 
výdavky potrebné na konsolidáciu troch 
jestvujúcich ZIS, postupný rozvoj nových 
ZIS v roku 2014 a 2018 a na činnosti 
šírenia a dosahu a administratívne 
výdavky.

Rozpočet EIT na obdobie 2014 – 2020 
dosahuje výšku 3,1 mld. EUR a vychádza
z troch hlavných prvkov: výdavky potrebné 
na konsolidáciu troch jestvujúcich ZIS, 
postupný rozvoj nových ZIS v roku 2014 
a 2018 a na činnosti šírenia a dosahu 
a administratívne výdavky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 4.2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na financovanie ZIS zriadených v roku 
2009 a pôsobiacich konštantnou rýchlosťou 
sa predpokladá približne 1,69 mld. EUR 
(53,15 % z celkového rozpočtu EIT); 1,01 
mld. EUR (31,81 %) sa predpokladá pre
ZIS druhej vlny (v tom čase počas fázy 
zriadenia a rozvoja) a 259,75 mil. EUR 
(8,16 %) pre ZIS zriadené v rámci tretej 
vlny.

Väčšia časť rozpočtu ZIS sa vyčlení pre
predchádzajúce a nové ZIS druhej a tretej
vlny v súlade s plánmi, ktoré podliehajú 
schváleniu správnej rady, a v súlade s 
výsledkami výberu ZIS a úrovňou 
vykonávania v súlade s nariadením (ES) č 
294/2008.

.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 4.2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Plánovaný rozpočet EIT v oblasti ZIS na 
obdobie rokov 2014 – 2020 sa teda 
odhaduje na 2,9 mld. EUR (93,13 % 
celkového rozpočtu EIT na obdobie 
2014/2020). Očakáva sa, že 
prostredníctvom silného pákového efektu 
EIT ZIS zmobilizuje ďalších 8,890 mld. 
EUR z ďalších verejných a súkromných 
zdrojov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 4.2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT sa takisto zapojí do niekoľkých 
činností šírenia a dosahu, ako je napr. 
program EIT fellowship, ktorým sa 
výrazne posilní vplyv jeho pôsobenia v 
rámci Európy. Pridanú hodnotu a lepšiu 
účinnosť činností ZIS pomôžu zaistiť 
ďalšie prierezové podporné 
a monitorovacie služby. Pri vykonávaní 
a rozvoji týchto činností sa bude EIT 
musieť riadiť stratégiou zameranou na 
dosiahnutie vysokého pomeru účinnosti, t. 
j. maximálneho vplyvu, ktorý možno 
dosiahnuť prostredníctvom miernych 
mechanizmov. Približne 141,76 miliónov 
(4,4 %) z rozpočtu EIT je potrebných na 
vykonanie týchto činností.

EIT sa takisto zapojí do niekoľkých 
činností šírenia a dosahu, čím sa výrazne 
posilní vplyv jeho pôsobenia v rámci 
Európy. Pridanú hodnotu a lepšiu účinnosť 
činností ZIS pomôžu zaistiť ďalšie 
prierezové podporné a monitorovacie 
služby. Približne 10 až15 % z rozpočtu EIT 
sa pridelí na vykonanie týchto činností.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh rozhodnutia
Príloha I – časť 4 – bod 4.2 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak má EIT presadzovať nové spôsoby 
otvorenej inovácie a zjednodušenia, malo 
by sa to odrážať aj v jeho prístupe k 
správe. Ústredie EIT musí byť odľahčenou 
organizáciou, ktorá sa riadi strategickým 
prístupom k stavaniu na odborných 
poznatkoch vždy, keď je to potrebné, ale 
nevytvára zbytočne ťažké a trvalé 
štruktúry. Náklady na administratívne 
výdavky pokrývajúce potrebné výdavky na 
zamestnancov, administratívu, 
infraštruktúru a prevádzku v dlhodobom 
meradle nepresiahnu 2,4 % rozpočtu EIT.
Časť administratívnych výdavkov pokrýva 
hosťujúca krajina Maďarsko 
prostredníctvom poskytnutia bezplatných 
kancelárskych priestorov do roku 2030, 
a takisto aj ročného príspevku vo výške 
1,5 mil. EUR na zamestnanecké náklady 
do konca roku 2015. Z uvedeného 
vyplýva, že administratívne výdavky sa 
budú pohybovať okolo 77 mil. EUR na 
obdobie 2014 – 2020.

Sídlo EIT musí byť odľahčenou 
organizáciou, ktorá sa riadi strategickým 
prístupom k stavaniu na odborných 
poznatkoch vždy, keď je to potrebné, ale 
nevytvára zbytočne ťažké a trvalé 
štruktúry. Náklady na administratívne 
výdavky pokrývajúce potrebné výdavky na 
zamestnancov, administratívu, 
infraštruktúru a prevádzku v dlhodobom 
meradle nepresiahnu 5 % rozpočtu EIT.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

O význame EIT ako kľúčového nástroja pre politiku EÚ v oblasti technológií a inovácie a o 
jej stratégií a fungovaní niet pochýb.  To spravodajkyni umožňuje preskočiť v tejto krátkej 
dôvodovej správe všetky záležitosti, ktoré v porovnaní s návrhom Komisie netreba zásadne 
meniť a zamerať sa na tie aspekty, ktoré si podľa nášho názoru budú vyžadovať určité zmeny, 
ktoré by mali prispieť k lepšiemu dosahovaniu dôležitých cieľov EIT.

EIT ako európsky inštitút a celosvetová značka excelentnosti

EIT nie je program, EIT nie je sieť: EIT je inštitút. Samozrejme, že funguje v rámci programu 
a je jasné, že stavia na technologických a inovačných sieťach s mnohými partnermi, ale je to 
inštitút zohrávajúci významnú úlohu, a to nie len úlohu správcu, koordinátora či 
sprostredkovateľa svojich ZIS. Ako k inštitútu by sa k nemu malo pristupovať osobitne, ináč 
ako k ostatným súčastiam programu Horizont 2020. EIT nie je len priamym nástrojom pre 
inovácie, ale aj nástrojom pre vzdelávanie, to znamená, že do politiky EÚ v oblasti výskumu a 
inovácií prináša plnohodnotný vzdelávací rozmer.  Jedna z charakteristík EIT v komplexnom 
rámci politiky EÚ znie: je to jediný nástroj, ktorý plní funkciu vzdelávacieho trojuholníka. 

Snažíme sa o to, aby sa EIT stal významným inovačným partnerom v Európe aj mimo nej, ale 
tiež dôležitým centrom vedeckého a technologického výskumu a výmeny, šírenia dobrej 
praxe a kultúry spoločného využívania poznatkov. 

EIT môže posilniť svoju úlohu v tejto oblasti tým, že bude hostiteľom a organizátorom (alebo 
spoluorganizátorom popri svojich ZIS) významných konferencií, seminárov, technologických 
výstav a konkrétnych vzdelávacích podujatí, modulov vysokoškolských odborov či balíkov 
zameraných na výučbu v školách, letné kurzy a štipendijné programy EIT, čím doplní svoje 
už existujúce magisterské a doktorandské programy, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať.

Hoci EIT je vzdelávací, technologický a inovačný inštitút, nemožno ho chápať (a nemôže sa 
správať) ako konkurent našich univerzitných a výskumných centier, ale ako dôležitý nástroj 
pre všetkých,  ktorý slúži rozvoju lepšej spolupráce, trvalej výmeny názorov a skúseností a 
rozvíja iný druh spoločných projektov: spoločné výskumné projekty, spoločné inovačné 
projekty a spoločné vzdelávacie projekty. Týmto spôsobom EIT lepšie pomôže EÚ vyrovnať 
sa s problémom, ktorý sa spomína v návrhu Komisie, a síce že „napriek tomu, že v EÚ 
jestvuje excelentnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a inovácii, stále je príliš často 
roztrieštená”.

Musíme tiež priznať, že EIT chýba zviditeľnenie a uznanie v Európe, a tým viac vo svete. 
Nový strategický program by sa mal týmto problémom zaoberať a zamerať na budovanie 
medzinárodne uznanej značky excelentnosti, na prilákanie talentov z Európy aj zo zahraničia, 
ako aj na utužovanie strategických vzťahov s kľúčovými partnermi z celého sveta.

Dosiahnutie tohto cieľa si bude vyžadovať viaceré prvky. K vyriešeniu problému určite 
prispeje ambiciózny program pre uvedené činnosti. Potrebná bude aj dobrá a účinná 
komunikácia. My však veríme vo veľký krok vpred v podobe budúcich priestorov inštitútu 
ako kľúčového prvku tohto strategického programu. 



PE489.613v01-00 34/37 PR\902884SK.doc

SK

Nové sídlo EIT

Vo svete podnikania nesporne platí, že sídlo firmy predstavuje mimoriadne dôležitý nástroj 
komunikácie v rámci inštitúcie a ustálenia jej značky.  Domnievame sa, že ak chceme z EIT 
vybudovať celosvetovú značku excelentnosti, s čím, ako sa zdá, všetci súhlasia, je čas 
zaoberať sa touto otázkou.

Ak EIT chce, aby ho svet vnímal ako globálneho aktéra na tomto poli, nadovšetko oddaného 
cieľu excelentnosti, musí mať vynikajúce sídlo. To už odráža význam, ktorý EÚ ako taká 
pripisuje svojej politike v oblasti technológií a inovácií.

Podľa nášho názoru sú budovy EP v Štrasburgu absolútne vhodné ako sídlo EIT. Myslíme si 
tiež, že presťahovanie sídla EIT do našich štrasburských priestorov by predstavovalo 
pozitívnu zmenu nielen pre EIT, ale aj pre Parlament a EÚ z politického i hospodárskeho 
hľadiska. Išlo by tiež o veľmi pozitívne riešenie pre mesto Štrasburg. Uvedieme dôvody, 
prečo.

Umiestnenie EIT do budov EP v Štrasburgu by okamžite vzbudilo pozornosť v Európe aj vo 
svete a na projekt EIT by sa zamerali aj svetové médiá. Európski občania a európske podniky, 
ako aj naši partneri z celého sveta by sa na EIT pozerali ako na významný symbol novej vízie, 
ktorú EÚ prijíma pre nasledujúce sedemročné obdobie posilňujúc svoje zameranie a svoju 
oddanosť dôraznejšej inovačnej politike. 

Z politického hľadiska by jednotné sídlo zodpovedalo pozícii väčšiny poslancov EP, ktorú 
nedávno dvakrát potvrdili v hlasovaní podľa mien. Prinieslo by tiež odpoveď na želanie 
mnohých poslancov EP nezanechať čiernu dieru za svojím rozhodnutím. 

Pokiaľ ide o pocity verejnosti voči EÚ a jej inštitúciám, toto rozhodnutie môže vyvolať len 
sympatie, a to najmä v týchto časoch krízy a krátenia verejných rozpočtov.

Z ekonomického hľadiska a po zohľadnení všeobecného rozpočtu EÚ v globálnych číslach, v 
ktorých musíme uvažovať, by mohlo toto rozhodnutie priniesť len zníženie celkových 
nákladov. Na prijatie tohto riešenia nebudú potrebné žiadne dodatočné prostriedky, práve 
naopak.

Pre mesto Štrasburg by to bolo tiež veľmi pozitívne riešenie. Prestíž mesta by sa nenarušila, 
skôr by sa rozšírila, keďže by sa stalo európskym hlavným mestom poznatkov a inovácií 
nielen ako sídlo EIT, ale aj preto, že vzhľadom na vlastnosti týchto budov by EÚ mohla do 
tých istých priestorov umiestniť aj iné európske akademické či výskumné projekty a 
inštitúcie. Pre dobrú organizáciu života v meste je oveľa lepšie mať v ňom trvalú prítomnosť 
ľudí, ktorí tam žijú a pracujú, než tisícky dochádzajúcich, ktorí doň prichádzajú na tri dni v 
mesiaci. Okrem toho by sa prostredníctvom EIT v Štrasburgu organizovali veľké podujatia s 
veľkým počtom účastníkov.

Pre EIT a jej súčasnú, no najmä budúcu činnosť sa štrasburské priestory javia ako absolútne 
ideálne. S množstvom veľkých aj malých zasadacích miestností (alebo tried), kancelárií, 
barov a reštaurácií, dokonca s niekoľkými stovkami miestností s plnými kúpeľňovými 
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kapacitami, v ktorých môžu byť účastníci týchto podujatí z celého sveta ubytovaní zadarmo, 
majú plný potenciál ako lacné, jednoduché a rýchle riešenie umiestnenia sídla EIT, ale aj EIT 
ako hostiteľa veľkých konferencií, seminárov, vzdelávacích podujatí a kurzov či 
technologických a vedeckých výstav. 

Štrasburská budova by bola tiež hostiteľom Nadácie EIT, Fóra zúčastnených strán EIT, 
Združenia študentov EIT a ďalších iniciatív, novozaložených podnikov a univerzitných sietí.

Domov by tu mohli nájsť tiež niektoré nové strediská spoločného umiestnenia ZIS, ktorých 
partneri by tu našli vynikajúce podmienky na každodennú spoluprácu (nebolo by to na úkor 
hlavných politických usmernení pre rozdelenie umiestnenia ZIS, ktoré prispieva k 
posilňovaniu prepojenosti na miestnej a celosvetovej úrovni a spolupráci s rôznymi 
celoštátnymi a regionálnymi orgánmi a univerzitami, miestnymi zoskupeniami a MSP).

Vieme, že EP nemôže o tejto zmene rozhodnúť samostatne. Môže však vyjadriť svoju pozíciu 
a požiadať Komisiu, aby preskúmala jej realizovateľnosť. A to navrhujeme.

Rozdelenie zdrojov

Na splnenie úloh, na základe ktorých by sa z EIT stala značka excelentnosti, potrebujeme 
rozpočet podstatne presahujúci výšku rozpočtu ZIS. V návrhu Komisie sa predpokladajú 
4,4 % na činnosti šírenia a dosahu a 2 % na administratívne výdavky. Toto rozdelenie zdrojov 
je v súlade s predloženou víziou EIT ako „výlučne ZIS” (alebo takmer „výlučne ZIS”). Vízia 
EIT ako projekt „výlučne ZIS” však možno nie je najvhodnejšia vzhľadom na dôležité 
poslanie a úlohu, ktorú môže EIT zohrávať v EÚ, ako sa uvádza a predpokladá v návrhu 
Komisie.

Ak však chceme EIT budovať na inej a ambicióznejšej vízii, nepotrebujeme preň 
bezpodmienečne viac peňazí: postačovať by mohla už len jednoduchá zmena v rozdeľovaní 
zdrojov, s ktorými počíta Komisia. Možným riešením by bolo vyčleniť 10 až 15 % celkového 
rozpočtu na vlastnú činnosť EIT, ponechať 20 % na administratívne výdavky a zvyšok pre 
ZIS, pričom sa zohľadní počet a veľkosť ZIS. 

K počtu a veľkosti ZIS

Model a veľkosť ZIS, ktoré sa uplatnili v procese zakladania prvých troch ZIS, pričom sa od 
nich od samého vzniku požadovalo kritické množstvo, predstavovali zrejme primeranú formu 
začatia projektu.  Vo svete technológií a inovácií sa osobitne vyzdvihuje schopnosť dosiahnuť 
kritické množstvo. 

Podobnú požiadavku možno zachovať pri niektorých nových ZIS. Teraz je však možný aj 
mierne odlišný prístup: ak EIT existuje ako taký a má dobrý rozmer, nemôže sa za taký 
kedykoľvek považovať spolu so sieťou existujúcich ZIS, ako poskytovateľ kritického 
množstva, ktorý nabáda k zakladaniu menších ZIS alebo iných projektov regionálnej 
spolupráce EIT? V niektorých prípadoch sa pri riešení konkrétnych výziev môžu ako lepšie 
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riešenie preukázať menšie ZIS. V tomto prípade by mohlo pridržiavanie sa dogmatického 
prístupu týkajúceho sa veľkosti ZIS (prístup jednotnej veľkosti)  prejaviť ako prekážka pri 
hľadaní najvhodnejšej odpovede.

Mali by sme konať podľa toho, čo sa niekedy deje vo svete podnikania, keď riešenie vytvoriť 
malú spoločnosť pridruženú k veľkej skupine môže znamenať v účinnej a dialektickej 
kombinácii tak jednoduchosť a pružnosť malých organizácií, ako aj prestíž a trhových záruk 
veľkej skupiny. 

ZIS sa teraz rozvíjajú čo do počtu, tematickej rôznorodosti a regionálneho pokrytia. Mali by 
sme zdôrazniť, že ZIS, či už ide o menšie alebo väčšie, by mali byť vždy vysoko integrované 
partnerstvá, ktoré zapájajú univerzity, výskumné centrá, podniky vrátane MSP a ostatné 
inovačné subjekty do konkrétnych spoločenských výziev.

Na obdobie 2014 – 2020 už Komisia určila šesť tematických oblastí, v ktorých by založenie 
nových ZIS mohlo priniesť značný potenciál pridanej hodnoty pre jestvujúce činnosti 
a skutočne zrýchliť inováciu:

• výroba s pridanou hodnotou
• Food4future (potraviny budúcnosti) – udržateľný dodávateľský reťazec od zdrojov po 
spotrebiteľov
• inovácia v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia
• suroviny – udržateľné skúmanie, ťažba, spracovanie, recyklácia a nahradzovanie
• inteligentná bezpečná spoločnosť
• mestská mobilita

Domnievame sa, že ešte je priskoro schvaľovať a uzatvárať tento zoznam a mal by sa ďalej 
rozvíjať prístup zdola nahor, v ktorom by sa dalo uvažovať aj o iných oblastiach, ako sú  
udržateľné využívanie morí, vodné a námorné ZIS. Uzavretý zatiaľ nie je ani tento zoznam a 
prijaté nie je ani rozhodnutie o počte, veľkosti a čase vzniku nových ZIS. EIT bude môcť v 
súlade s týmto nariadením samostatne organizovať budúci výberový proces otvoreným, 
transparentným a súťaživým spôsobom a zohľadňovať pri tom priority stanovené v programe 
Horizont 2020.

Správna rada EIT by mala môcť samostatne organizovať verejným a transparentným 
spôsobom v súlade s postupom uvedeným v nariadení o EIT proces výberu budúcich ZIS na 
základe všeobecných tém patriacich do veľkých spoločenských výziev. Výzvy na žiadosti by 
mali byť otvorenejšie, a nemali by sa zameriavať len na stanovenie troch oblastí činnosti 
vopred v každej vlne, ako navrhuje Komisia.  Môže to byť viac alebo aj menej.

K riešeniu by mohol viesť flexibilnejší prístup, čo sa týka veľkosti (a potrieb financovania) 
ZIS v prípadoch, keď sa počíta s viac než troma novými ZIS v druhej a/alebo tretej vlne.

Správna rada bude v každom prípade v plnej miere o tomto procese informovať inštitúcie EÚ, 
konkrétne Parlament, a bude brať jeho stanovisko do úvahy.

K dlhodobým vzťahom so ZIS

V prvej fáze existencie ZIS poskytne EIT až 25 % rozpočtu ZIS. Návratnosť investícií do ZIS 
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možno merať podľa prínosov pre spoločnosť a hospodárstvo, ako sú lepšie možnosti 
vzdelávania, vytváranie nových podnikov a nových pracovných miest, nových výrobkov a 
služieb.

Keď sa ZIS chopia príležitostí na trhu či v spoločnosti, môžu sa po čase stať nezávislými od 
financovania EIT a vtedy, keď pôvodný projekt dospeje k prirodzenému koncu. To však 
nemusí znamenať, že EIT by mal po skončení 7 až 15-ročného programu ukončiť ekonomický 
vzťah so ZIS alebo inštitúciou či podnikom. EIT by mal uvažovať o tom, že sa stane 
dlhodobým obchodným partnerom projektu, pri ktorého vzniku stál, ako aj príjemcom 
výnosov, ktoré z neho môžu vyplynúť, a to nielen tých, ktoré sa odvíjajú z priameho a 
nepriameho využitia výsledkov duševného vlastníctva.

Zachovanie tohto partnerstva môže mať strategický význam z technologického, ale aj 
hospodárskeho hľadiska. Tieto výnosy by EIT pomohli financovať nové ZIS alebo rozvíjať 
ďalšie projekty v oblasti vzdelávania.


