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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o strateškem inovacijskem 
programu Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) – prispevek EIT k bolj 
inovativni Evropi
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0822),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0462/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1 ,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenja Odbora 
za kulturo in izobraževanje (A6–0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Čeprav odličnost v izobraževanju, 
raziskavah in inovacijah v EU nedvomno 
obstaja, pa še vedno prepogosto ostaja 
razdrobljena. Evropa mora premagati to 
pomanjkanje strateškega sodelovanja 
preko meja – držav, sektorjev in disciplin. 
V središču delovanja EIT bi moral biti 

                                               
1 UL C , , str. .
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širok koncept inovacij na podlagi javnega 
interesa, ki se osredotoča na socialni vpliv 
in presega tehnološke inovacije ali 
inovacije, usmerjene v izdelek, vključuje 
vse zainteresirane strani in poudarja 
vlogo socialnih inovacij, kar bi prispevalo 
k dejanski spremembi inovacijskih 
sistemov in paradigem.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) EIT bi moral prispevati k 
pospeševanju izobraževanja, raziskovanja 
in inovacij kot ključnih orodij za dosego 
trajnostnega in konkurenčnega 
gospodarskega modela ter za ustvarjanje 
in ohranjanje delovnih mest prihodnosti. 
SIP bi moral prispevati k uresničitvi teh 
ciljev ter oblikovati instrumente na 
podlagi glavnih družbenih izzivov, s 
katerimi se sooča evropska družba.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Dejavnosti in projekti EIT bi morali 
vključevati povečevanje in spodbujanje 
naložb zasebnega sektorja in plodno 
sodelovanje med izobraževalnimi in 
raziskovalnimi inštituti, vključno z 
raziskovalnimi in tehnološkimi 
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organizacijami, podjetji, vladami in 
državljani, hkrati pa bi lahko bili tudi 
orodje za oblikovanje platform in orodij 
za sodelovanje, kot so odprte mreže, odprti 
standardi, grozdi, deljenje znanja in 
zamisli predvsem na ravni univerzitetnih 
mrež.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) EIT bi moral zagotoviti vključitev 
vseh ustreznih akterjev in hkrati več
inovativnih orodij za reševanje vprašanja 
industrijske lastnine glede na 
globalizacijo in digitalizacijo 
gospodarstva.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2e) Glavna vloga EIT je zagotoviti večje 
povezovanje sestavnih delov trikotnika 
znanja, ki so raziskave, inovacije in 
izobraževanje, potrebno pa je tudi 
spodbujati politike za okrepitev 
sodelovanja med izobraževalnimi sistemi, 
raziskavami in poslovnim svetom ter za 
razvijanje novih učnih načrtov in 
doktorskih programov.

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2f) Prav za te namene je EIT učinkovit 
organ Unije za soočanje z novimi, 
porajajočimi se potrebami, iskanje 
inovativnih rešitev in okrepitev njihovega 
vpliva na družbo. S sprejemanjem kulture 
odprtosti, preglednosti in zunanjega 
angažiranja lahko EIT dejavno spodbuja 
prevzemanje in sprejemanje novih 
inovacij s strani širše družbe.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prvi SIP mora vključevati podrobne 
specifikacije in pogoje v zvezi z
delovanjem EIT, načine sodelovanja med 
upravnim odborom in skupnostmi znanja 
in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI) 
in načine financiranja SZI –

(3) Pogoje v zvezi z vlogo EIT in 
skupnosti znanja in inovacij (v 
nadaljnjem besedilu: SZI), načine 
sodelovanja med upravnim odborom in
SZI ter načine financiranja SZI ureja
Uredba (ES) št. 294/2008 –

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina
Sprejme se strateški inovacijski program 
Evropskega inštituta za inovacije in 
tehnologijo, kakor je določen v Prilogi.

Ta sklep vzpostavlja strateški inovacijski 
program (SIP) Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo (EIT) za obdobje 
od 2014 do 2020.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Cilji strateškega inovacijskega programa
1. SIP opredeljuje prednostne naloge in 
načine delovanja EIT za obdobje 2014–
2020. Zato je ključno orodje za strateško 
usmerjanje EIT, ki inštitutu pušča znatno 
mero samostojnosti pri opredeljevanju 
načinov in sredstev za doseganje 
zastavljenih ciljev.
2. SIP olajšuje usklajevanje politik in 
skladnost med različnimi instrumenti ter 
ustvarja sinergije na področju politike 
inovacij s sprejetjem resnično celovitega 
pristopa, ki se osredotoča na glavne 
družbene izzive.

3. SIP je ključno orodje za politiko 
inovacij, ustvarjanje novih delovnih mest 
in trajnostni razvoj, vključno s pogoji za 
ustvarjanje zaposlitev za mlade 
diplomante v okviru projektov SIP.
4. SIP ima ključno vlogo pri zagotavljanju 
odgovorov v kriznih obdobjih, saj je treba 
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mlade nujno pritegniti k novim oblikam 
zaposlitev ter zagotoviti, da novi in 
obstoječi izobraževalni programi 
spodbujajo dostop mladih do trga dela.
5. SIP se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 
294/2008.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1b
Splošne prednostne naloge
1. EIT prispeva k oblikovanju 
„znanstvene baze odličnosti“ s 
spodbujanjem mobilnosti preko meja –
med disciplinami, sektorji in državami –
in z vključevanjem kulture podjetništva in 
prevzemanja tveganj v inovativne 
podiplomske študijske programe.
2. EIT z odpravljanjem razdrobljenosti z 
dolgoročnimi povezanimi partnerstvi in 
doseganjem kritične mase s pomočjo 
njegove evropske razsežnosti – s široko in 
uravnoteženo geografsko pokritostjo –
deluje kot katalizator, ki omogoča 
prožnost za preizkušanje novih 
inovacijskih modelov, razvijanje talenta 
preko meja in ustvarjanje mednarodno 
priznane blagovne znamke odličnosti. S 
pametno strategijo človeških virov, 
vključno s sistematično uporabo 
notranjega in zunanjega strokovnega 
znanja, ter z notranjimi postopki 
upravljanja se EIT razvija v referenčno 
ustanovo za inovativno upravljanje.
3. EIT utrjuje in nadalje razvija svojo 
vlogo „vlagatelja“, ki razvija in podpira 
obstoječe centre odličnosti na vseh ravneh 
na področju raziskav, podjetništva in 
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visokega šolstva v Evropi, jim omogoča, 
da se združujejo, in spodbuja dolgoročno 
sistematično sodelovanje med njimi. Cilj 
EIT je krepitev prenosa in trženja 
tehnologije ter ustanavljanje novih 
podjetij v okviru obstoječih podjetij ali 
ustvarjanje novih inovativnih podjetij.
4. Da bi dosegel učinkovite rezultate ter 
spodbudil inovacijske preboje in 
vključevanje poslovne skupnosti, EIT 
izkorišča svojo prilagodljivost, da 
pospešuje poenostavljanje, izvedeno 
odgovorno in pregledno.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Člen 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1c
Skupnosti znanja in inovacij (SZI)
1. EIT zagotavlja strateško usmerjanje 
skupnosti znanja in inovacij ter jih 
usklajuje in spremlja ob polnem 
spoštovanju njihove samostojnosti in 
dopuščanju pobud od spodaj navzgor, 
hkrati pa zagotavlja postopke preglednosti 
in odgovornosti. EIT zagotovi, da 
skupnosti znanja in inovacij delujejo 
pregledno in upoštevajo interese vseh 
udeležencev, tistih že vključenih in novih.
2. Skupnosti znanja in inovacij so ključni 
instrument EIT. EIT si, ob nenehnem 
spoštovanju načela uresničevanja 
popolnega povezovanja trikotnika znanja 
in skladno s cilji v stebrih 2 in 3 programa 
Obzorje 2020, prizadeva za oblikovanje 
skupnosti znanja in inovacij različnih 
velikosti in trajanja, odvisno od pogojev in 
vprašanj, ki naj bi se jih lotevale. Za 
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dodatne skupnosti znanja in inovacij se 
bodo sredstva dodeljevala na osnovi 
konkurence in ob upoštevanju kakovosti 
in potenciala projektov.
3. Če želi EIT razviti svoj polni potencial 
kot vodilna inovacijska ustanova, je 
kritična masa nujno potrebna. To se 
odraža v podpori, ki jo nudi SZI, 
intenzivnosti in pokrivanju njegovih 
dejavnosti ozaveščanja in povezovanja, 
zmožnosti razširjanja in spodbujanja 
mednarodnih dejavnosti ter njegovi 
sposobnosti zagotavljanja poenostavljenih 
postopkov.
4. Mnogi centri odličnosti v vseh državah 
članicah EU pogosto posamično ne 
dosegajo kritične mase, potrebne za 
konkurenčnost na svetovni ravni. 
Podobno bi se lahko zgodilo majhnim 
skupnostim znanja in inovacij. Zaradi 
njihove vključitve v EIT bodo prejele 
podporo, temelje in kritično maso, ki jo 
potrebujejo za uspeh. Zagotovi se 
sodelovanje malih in srednjih podjetij ter 
vključitev manjših raziskovalnih 
organizacij ter organizacij civilne družbe.
5. Po treh začetnih skupnostih znanja in 
inovacij, ki delujejo na področjih 
trajnostne energije („SZI InnoEnergy“), 
prilagajanja podnebnim spremembam in 
njihove ublažitve („SZI Climate“) ter 
informacijske in komunikacijske družbe 
prihodnosti („EIT ICT Labs“), je 
Komisija za oblikovanje novih skupnosti 
predlagala nekaj bolj specifičnih 
tematskih področij: proizvodnja z dodano 
vrednostjo, hrana za prihodnost –
trajnostna oskrbovalna veriga od virov do 
potrošnikov, inovacije za zdravo življenje 
in dejavno staranje, surovine – trajnostno 
raziskovanje, pridobivanje, predelava, 
recikliranje in uporaba nadomestnih 
surovin, pametne varne družbe, trajnostna 
raba morij, mobilnost v mestih in voda. 
Nekateri predlogi za skupnosti znanja in 
inovacij so bili že omenjeni na različnih 
platformah, na primer morska skupnost 
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znanja in inovacij za trajnostno rabo 
morij in druge, kot so predlogi za 
inovacije in opolnomočenje državljanov v 
zdravstvu ter vodo. EIT je neodvisen pri 
pripravi prihodnjih postopkov izbire SZI, 
ki morajo preseči postopek od zgoraj 
navzdol in vključevati konkurenčen in 
odprt sistem prijave za nove SZI.
6. EIT je partner SZI celotno obdobje 
trajanja v pogodbi določenega predmeta 
(7 do 15 let ali drugače, če je tako 
dogovorjeno). Po preteku tega obdobja in 
če se SZI odloči nadaljevati brez 
financiranja EIT ali se preoblikovati v 
eno ali več podjetij za razvijanje 
poslovanja nekdanje SZI, se lahko EIT 
odloči, da postane polnopravni poslovni 
partner novega podjetja.
7. Donosnost vlaganja EIT v SZI se meri 
v oprijemljivih koristih za evropsko 
gospodarstvo in družbo nasploh, kot so 
ustvarjanje novih podjetij, izdelkov in 
storitev na obstoječih in prihodnjih trgih, 
bolje usposobljeni podjetniki, nove in 
privlačnejše priložnosti za zaposlitev ter 
pritegnitev in zadržanje nadarjenih ljudi 
iz vseh držav Unije in tujine.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Člen 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1d
Izobraževalni programi in dejavnosti
1. Ključna točka SIP je spodbujanje in 
izvajanje izobraževalnega poslanstva EIT. 
Namen je izobraževati in usposabljati 
nadarjene ljudi v spretnostnih, znanju in 
miselnosti, potrebnih v globalni družbi in 
gospodarstvu, ki temelji na znanju. V tem 
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smislu se kot del dejavnosti EIT razvije 
program štipendij Marie Curie.
2. EIT razvija programe usposabljanja na 
različnih ravneh – magistrske programe, 
doktorske programe, poletne šole, 
specifične programe usposabljanja – in 
tako zagotavlja dolgoročno zavezanost, ki 
je potrebna za uveljavitev trajnostnih 
sprememb v visokem šolstvu, zlasti z 
novimi, nad- in meddisciplinarnimi 
stopnjami izobrazbe z znakom EIT. EIT si 
prek strokovnih pregledov prizadeva za 
nacionalno in mednarodno priznanje teh 
kvalifikacij z znakom EIT. EIT lahko 
samostojno ali v sodelovanju z drugimi 
univerzami in raziskovalnimi centri v 
Evropi ali tretjih državah organizira 
programe ali tečaje na področju temeljnih 
disciplin in ključnih disciplin, ki 
omogočajo inovacije.
3. Ti programi so lahko v celoti vpeti v 
dejavnosti SZI, lahko so rezultat 
sodelovanja različnih SZI ali jih 
organizira EIT v sodelovanju s svojimi 
SZI. EIT zagotavlja SZI spodbude za 
sodelovanje med skupnostmi na 
področjih, ki nudijo velike možnosti za 
sinergije, npr. prek skupnih programov za 
strokovno izpopolnjevanje, skupnih 
raziskovalnih dejavnosti, magistrskih ali 
doktorskih programov ali mobilnosti med 
SZI, ki poteka med univerzami in podjetji.
4. Za razširitev izobraževalnih dejavnosti 
na bolj raznolike načine študija, kar bi 
okrepilo vpliv izobraževalnih dejavnosti in 
doseganje širše javnosti, se lahko EIT in 
SZI odločijo za širši nabor inovativnih 
dejavnosti za poklicni razvoj, vključno z 
izobraževanjem vodilnih kadrov, tečaji 
usposabljanja po meri, moduli za 
dodiplomski študij ali paketi, usmerjenimi 
v šolsko izobraževanje.
5. EIT vzpostavi posebno shemo, da bi 
zagotovil, da se nadarjeni ljudje, kot so 
študenti, raziskovalci, učitelji in podjetniki 
na vseh ravneh poklicne poti, zunaj SZI 
in kolokacijskih centrov v celoti povežejo z 
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EIT. Takšna shema vrhunskim talentom 
ne zagotavlja samo priložnosti, da 
izkoristijo inovacijska okolja, ustvarjena v 
kolokacijskih centrih, temveč jim prav 
tako zagotavlja spodbude, da v polni meri 
izkoristijo svoje znanje in izkušnje, 
pridobljene na področjih zunaj SZI. 
Praviloma bi lahko na tem področju 
odigrala pomembno vlogo fundacija EIT.
6. Upravni odbor EIT lahko redno prireja 
evropske ali mednarodne konference na 
področjih, ki ustrezajo obsegu njegovih 
dejavnosti, s čimer se EIT dejansko 
preoblikuje v evropsko stičišče 
raziskovalcev, strokovnjakov, profesorjev 
in študentov iz vse Evrope in tujine.
7. EIT pomaga pri razvoju potrebnih 
človeških virov za inovativno družbo, 
izobraževanju ključnih akterjev, kot so 
študenti, raziskovalci in podjetniki, ter 
opredelitvi okvirnih pogojev in najboljše 
prakse glede vprašanj politike, regulative 
ali standardizacije v njihovem zadevnem 
sektorju.
8. EIT spodbuja vzpostavitev mreže 
diplomantov EIT in s tem podpira to 
izmenjavo znanja, mentorstvo in 
mreženje.
9. EIT v sodelovanju s Komisijo pomaga 
SZI pri vključevanju regionalnih in 
lokalnih organov, saj imajo pomembno 
vlogo pri povezovanju podjetij, predvsem 
malih in srednjih podjetij, znanstvenih 
ustanov in javnih organov ter so 
posrednik med temi različnimi akterji, 
državami članicami in Unijo.

Or. en
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Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Člen 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1e

Pravice intelektualne lastnine
1. Splošno načelo EIT, kar zadeva politiko 
o znanstvenih informacijah za 
raziskovalne podatke in izsledke, je prost 
dostop do objav, saj ta velja za ključno 
orodje za zagotavljanje in izboljšanje 
kroženja znanstvenih informacij v 
Evropski uniji. EIT zato krije stroške 
objave strokovno pregledanih člankov v 
revijah s prostim dostopom in 
shranjevanje člankov v bazah s prostim 
dostopom.
2. Ta politika prostega dostopa je omejena 
na nekomercialno rabo tako pridobljenih 
informacij. Pri kakršni koli pridobitno 
usmerjeni uporabi EIT v celoti ščiti 
pravice intelektualne lastnine EIT, SZI in 
raziskovalcev.
3. Sprejeta pravila o intelektualni lastnini 
določajo delitev dobička iz pravic 
intelektualne lastnine med EIT, 
raziskovalci, vključenimi podjetji in 
pravno osebo SZI, skladno z deleži 
intelektualne lastnine vsakega. To bo 
zagotovilo določeno donosnost vlaganja 
EIT.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 1 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1f
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Sedež EIT
1. Sedež EIT zagotavlja skupnostim SZI 
številne storitve glede horizontalnih 
vprašanj, pri katerih se lahko doseže 
povečanje učinkovitosti, ter izvaja druge 
skupne politike z enakim namenom.
2. Sedež EIT razvija zmogljivost za 
sistematično predelavo znanja SZI in daje 
ta spoznanja na voljo v dobro širše 
inovacijske skupnosti. Sedež EIT 
zagotavlja skupnostim SZI številne 
storitve glede horizontalnih vprašanj, pri 
katerih se lahko doseže povečanje 
učinkovitosti, ter izvajajo druge skupne 
politike z enakim namenom. Sedež EIT se 
sčasoma razvije v bogat repozitorij dobrih 
praks in resničnega partnerja znanja za 
oblikovalce politik.
3. Pritegnitev in zadržanje nadarjenih 
strokovnjakov je za sedež EIT izziv. Da bi 
si zagotovil najbolj nadarjene ljudi z 
največ znanja, EIT za svojo ekipo opredeli 
jasno strategijo človeških virov, skladno z 
načelom Unije o dostojnih delovnih 
mestih, ki pa vključuje tudi možnosti 
onstran neposrednega zaposlovanja, kot 
so začasno dodeljevanje strokovnjakov ali 
kratkotrajna dodelitev, ter spodbuja redne 
izmenjave osebja in praktičnega 
usposabljanja z drugimi odličnimi 
inovacijskimi centri.
4. Kot globalni akter na področju 
tehnologije in inovacij, ki je v celoti 
zavezan odličnosti, mora imeti tudi EIT 
odlične prostore. To ne bo odražalo le 
pomembnosti, ki jo Unija pripisuje politiki 
tehnologije in inovacij, ampak lahko 
postane tudi izjemno pomembno orodje za 
institucionalno komunikacijo EIT, za 
mednarodne odnose in utrjevanje 
globalne znamke odličnosti.
5. Za ustrezen razvoj programov in 
dejavnosti, ki so opisane v tem strateškem 
programu, EIT potrebuje drugačno vrsto 
prostorov. Evropski parlament izraža 
podporo selitvi sedeža EIT v prostore 
Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Te 
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stavbe imajo velike možnosti, da bi bile 
poceni, enostavna in hitra rešitev za 
namestitev EIT, nekaj sedežev ali 
kolokacijskih centrov SZI, 
novoustanovljenih podjetij, fundacije EIT, 
mreže diplomantov EIT, pa tudi za 
organizacijo večjih in manjših konferenc 
pod okriljem EIT, seminarjev, pobud med 
različnimi SZI, magistrskih ali doktorskih 
programov ter programov usposabljanja, 
razstav s področja tehnologije ali znanosti 
ter drugih dogodkov.
6. Komisija leta 2015 skupaj z upravnim 
odborom EIT predstavi Evropskemu 
parlamentu in Svetu študijo o 
institucionalnih, finančnih in logističnih 
pogojih, ki so potrebni za selitev sedeža 
EIT v stavbo Evropskega parlamenta v 
Strasbourgu.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 1 g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1g
Sodelovanje znotraj EU in na mednarodni 
ravni
1. EIT kot instrument za sodelovanje med 
vsemi zainteresiranimi stranmi trikotnika 
znanja znotraj Unije sodeluje z 
raziskovalnimi in izobraževalnimi 
ustanovami vseh držav članic, tj. združenji 
univerz, podjetij, grozdov in raziskovalnih 
organizacij, ter dopolnjuje njihove 
dejavnosti in jim ne konkurira.
2. EIT v tesnem sodelovanju s SZI razvije 
močno mednarodno strategijo, ki opredeli 
ustrezne sogovornike in morebitne 
partnerje znotraj in zunaj EU ter naveže 
stike z njimi. EIT lahko z oblikovanjem 
močne globalne blagovne znamke EIT 
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(prek odličnosti zaposlenih, dejavnosti, 
objav in uglednih prostorov) in 
navezovanjem strateških povezav s 
ključnimi partnerji z vsega sveta postane 
zelo privlačen že sam po sebi ter prispeva 
k privlačnosti partnerjev v okviru SZI.
3. EIT vzpostavi stalen forum 
zainteresiranih strani v okviru EIT, da 
olajša medsebojno vplivanje in vzajemno 
učenje s širšo inovacijsko skupnostjo iz 
celotnega trikotnika znanja in vključno z 
nacionalnimi in regionalnimi organi.
4. EIT sistematično uporablja obstoječa 
združenja univerz, poslovnih in 
raziskovalnih organizacij ter organizacije 
grozdov kot platformo za izmenjavo 
znanja in razširjanje rezultatov.
5. EIT vzpostavi mehanizem za nadaljnje 
omogočanje sinergij med EIT, njegovimi 
SZI in drugimi pobudami EU, kot je letno 
srečanje med EIT, SZI in ustreznimi 
službami Evropske komisije.
6. EIT se uporablja kot ključni instrument 
Evropske unije za globalno sodelovanje 
na področjih tehnologije in inovacij.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Člen 1 h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1h
EIT in drugi instrumenti Unije
1. EIT in SZI kot edini instrumenti, ki 
dopolnjujejo trikotnik znanja, zagotavljajo 
dodatne priložnosti za inovacije, 
podjetništvo in industrijsko okolje za 
raziskovalce v okviru programa Marie 
Curie in študente v okviru programa 
Erasmus za vse.
2. Zaradi svojih značilnosti delujejo 
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skupnosti znanja in inovacij kot jedro za 
vseevropsko politiko in shemo za 
inovacije, medtem ko je treba skupne 
tehnološke pobude kot ključni instrument 
za odpravljanje razdrobljenosti v 
raziskavah natančneje opredeliti ter 
določiti progresiven pristop med obema 
instrumentoma. Skupne tehnološke 
pobude in novo ustanovljena javno-
zasebna partnerstva zagotavljajo 
platformo za spodbujanje industrijskih 
raziskav v velikem obsegu in bi morale 
temeljiti na enakih načelih kot SIP, kar 
zadeva spodbujanje trajnostne, 
prerazdelitvene in konkurenčne rasti.
3. EIT krepi interakcije s kohezijsko 
politiko Unije z obravnavanjem povezav 
med lokalnimi in globalnimi vidiki 
inovacij. Kolokacijski centri zagotavljajo 
čezmejno sodelovanje in imajo dobre 
možnosti za izkoriščanje različnih shem 
financiranja iz svojih zadevnih regij. 
Kolokacijski centri imajo glavno vlogo pri 
krepitvi lokalno-globalne povezljivosti.

Or. en

Predlog spremembe 17
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V prihodnosti bo treba zagotoviti jasnejše 
smernice od procesa izbire naprej, da se 
zagotovi, da imajo vse SZI enake bistvene 
strateške lastnosti, in hkrati omogočijo 
različni pristopi na področju organizacije, 
izvajanja in financiranja SZI. Ne nazadnje, 
sedanje skupno število treh SZI še ne 
zagotavlja potrebne kritične mase, da bi 
EIT lahko razvil svoj polni potencial kot 
vodilni inovacijski inštitut. S samo tremi 
SZI so možnosti za izkoriščanje povezanih 
priložnosti za inovacije med SZI ter 
izkoriščanje ekonomije obsega pri uporabi 

V prihodnosti bo treba zagotoviti jasnejše 
smernice od procesa izbire naprej, da se 
zagotovi, da imajo vse SZI enake bistvene 
strateške lastnosti, in hkrati omogočijo 
različni pristopi na področju organizacije, 
izvajanja in financiranja SZI. Ne nazadnje, 
sedanje skupno število treh SZI še ne 
zagotavlja potrebne kritične mase, da bi 
EIT lahko razvil svoj polni potencial kot 
vodilni inovacijski inštitut. S samo tremi 
SZI so možnosti za izkoriščanje povezanih 
priložnosti za inovacije med SZI ter 
izkoriščanje ekonomije obsega pri uporabi 
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in razširjanju omejene. To prav tako 
pomeni, da obseg EIT ni dovolj velik, da bi 
lahko sam po sebi deloval kot evropska 
institucija. Zato so potrebne dodatne SZI, 
da lahko EIT pridobi kritično maso in da je 
lahko več kot samo „vsota svojih delov“. 
Če naj EIT razišče nove modele vodenja in 
upravljanja inovacij prek SZI, je treba 
vzpostaviti omejeno število dodatnih 
partnerstev, da bi povečali vzorec, na 
katerem temeljijo izkušnje EIT.

in razširjanju omejene. To prav tako 
pomeni, da obseg EIT še ni dovolj velik, da 
bi lahko sam po sebi deloval kot evropska 
institucija.

EIT kot pravi inštitut
EIT mora postati več kot samo „vsota 
svojih delov“, kar so trenutno SZI. EU 
potrebuje mednarodno priznano blagovno 
znamko odličnosti na področju inovacij, 
kar je mogoče doseči tako, da se EIT 
zagotovi široko in vključujoče področje 
delovanja.
Zato so potrebne dodatne SZI, da lahko 
EIT pridobi kritično maso. Če naj EIT 
razišče nove modele vodenja in upravljanja 
inovacij prek SZI, je treba vzpostaviti 
omejeno število dodatnih partnerstev, da bi 
povečali vzorec, na katerem temeljijo 
izkušnje EIT.

Cilj EIT je na podlagi teh izkušenj utrditi 
in nadalje razviti svojo vlogo „vlagatelja“, 
ki podpira obstoječe centre odličnosti na 
področju raziskav, podjetništva in 
visokega šolstva v Evropi, jim omogoča, 
da se združujejo, in prek SZI spodbuja 
dolgoročno sistematično sodelovanje med 
njimi.
Toda EU si ne sme privoščiti, da bi znanje 
izgubila ali po nepotrebnem zapravila. 
Zato mora EIT vključevati tudi 
univerzitetne mreže, poleg tistih, ki že 
sodelujejo v okviru SZI, pa tudi štipendije 
Marie Curie za inovacije, hkrati pa mora 
tesno sodelovati in dopolnjevati dejavnosti 
skupnih tehnoloških pobud, regionalnih 
inovacijskih in izvedbenih skupnosti ter 
drugih inovativnih oblik delovanja in 
spodbujanja raziskav, ki se lahko še 
pojavijo, vključno z manjšimi SZI. Čeprav 
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raziskave niso bistvo obstoječih SZI, mora 
EIT spodbujati večdisciplinarne pristope k 
inovacijam in podpirati razvoj 
netehnoloških, organizacijskih, sistemskih 
inovacij ter inovacij v javnem sektorju, saj 
so potreben dopolnjujoč element 
obstoječim inovacijskim dejavnostim in 
možnih prihodnjim dejavnostim.

Or. en

Predlog spremembe 18
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristop „EIT kot vlagatelj“ pomeni 
osredotočenost na prepoznavanje najboljših 
strateških priložnosti in izbiro portfelja 
partnerstev svetovnega ranga – to je SZI –
da te priložnosti uresničijo. EIT kot del 
tega pristopa dodeli letna nepovratna 
sredstva za SZI na podlagi njihove pretekle 
uspešnosti in predlaganih dejavnosti v 
njihovem poslovnem načrtu. Pri oceni 
poslovnih načrtov bodo pomagali zunanji, 

Pristop „EIT kot vlagatelj“ pomeni 
osredotočenost na prepoznavanje najboljših 
strateških priložnosti in izbiro portfelja 
partnerstev svetovnega ranga – to je SZI –
da te priložnosti uresničijo. EIT kot del 
tega pristopa v okviru jasnega in 
preglednega javnega postopka dodeli letna 
nepovratna sredstva za SZI na podlagi 
njihove pretekle uspešnosti in predlaganih 
dejavnosti v njihovem poslovnem načrtu. 
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neodvisni strokovnjaki. Glede na to EIT ne 
sme samo določiti splošnih usmeritev in 
vizij, temveč mora SZI zagotavljati 
ustrezno raven podpore in spremljati 
njihovo uspešnost. Hkrati se SZI daje 
precejšna stopnja svobode za opredelitev 
njihovih notranjih strategij in organizacije 
ter za izvajanje njihovih dejavnosti in 
mobilizacijo potrebne nadarjenosti in 
sredstev.

Pri oceni poslovnih načrtov bodo pomagali 
zunanji, neodvisni strokovnjaki. Glede na 
to EIT ne sme samo določiti splošnih 
usmeritev in vizij, temveč mora SZI 
zagotavljati ustrezno raven podpore in 
spremljati njihovo uspešnost. Hkrati se SZI 
daje precejšna stopnja svobode za 
opredelitev njihovih notranjih strategij in 
organizacije ter za izvajanje njihovih 
dejavnosti in mobilizacijo potrebne 
nadarjenosti in sredstev.

Or. en

Predlog spremembe 20
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo aktivno podpiral prve tri SZI za 
izboljšanje njihovega potenciala in vpliva 
ter njihovega prispevka k ciljem programa 
Obzorje 2020. Sčasoma bodo SZI razširile 
svoj prvotni portfelj dejavnosti, da bi 
izkoristile nove tržne ali družbene 
priložnosti. Da bi ta razvoj podprl, bo EIT 
v tesnem sodelovanju z vsako posamezno 
SZI svetoval in določil strategije 
financiranja po meri, ki istočasno podpirajo 
strateške dejavnosti z vidika EIT.

EIT bo aktivno podpiral prve tri SZI za 
izboljšanje njihovega potenciala in vpliva 
ter njihovega prispevka k ciljem programa 
Obzorje 2020. Sčasoma bodo SZI razširile 
svoj prvotni portfelj dejavnosti, da bi 
izkoristile nove tržne ali družbene 
priložnosti. Da bi ta razvoj podprl, bo EIT 
v tesnem sodelovanju z vsako posamezno 
SZI na jasen, pregleden in javno 
odgovoren način svetoval in določil 
strategije financiranja po meri, ki istočasno 
podpirajo strateške dejavnosti z vidika EIT.

Or. en

Predlog spremembe 21
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Eden od glavnih ciljev porabe sredstev 
Unije v okviru EIT je učinek vzvoda. EIT 
in SZI si morajo tudi prizadevati za 
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doseganje sinergij z ustreznimi pobudami 
Unije ter z novimi centri odličnosti, 
skupnostmi in inovativnimi regijami v 
manj razvitih državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 22
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – točka 2.1.1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

SZI predvidijo na eksperimentalni podlagi 
oblikovanje modulov za dodiplomske 
programe ali svežnje, namenjene šolskemu 
izobraževanju.

Or. en

Predlog spremembe 23
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 24
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – pododstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Seznam je neizogibno samo izhodišče za 
nadaljnjo analizo možnosti novih SZI in 
nikakor ni izčrpen. Nove SZI vključno s 
prednostnimi področji, organizacijo in 
časovnico postopka izbire je treba 
vzpostaviti in izbrati v okviru odprtih 
postopkov javnega naročanja skladno s 
prednostnimi nalogami in cilji na 
področjih „družbenih izzivov“ in „vodilne 
vloge pri ključnih tehnologijah“.

Or. en

Predlog spremembe 25
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.1 – točka 2.1.2 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi teh tematskih področij bo ETI 
lahko samostojno organiziral postopek 
izbora novih SZI. Uspeh prihodnjih 
razpisov za SZI bo v veliki meri odvisen 
od jasnih usmeritev, kar zadeva 
pričakovanja in zahteve, kakor tudi od 
časovnega okvira, ki bo prijaviteljem za 
SZI omogočil, da se pred predložitvijo 
predloga pravno in finančno dobro 
organizirajo. SZI bodo izbrane na podlagi 
podrobnih pravil, opredeljenih v Uredbi o 
EIT, ki bodo temeljila na splošnih načelih 
odličnosti in inovacijske pomembnosti. 
Katera koli izbrana SZI bo morala 
pokazati, kako bo ustvarila največji vpliv 
na danem področju in dokazati vitalnost 
svoje strategije.

Uspeh prihodnjih razpisov za SZI bo v 
veliki meri odvisen od jasnih usmeritev, 
kar zadeva pričakovanja in zahteve, kakor 
tudi od časovnega okvira, ki bo 
prijaviteljem za SZI omogočil, da se pred 
predložitvijo predloga pravno in finančno 
dobro organizirajo. SZI bodo izbrane na 
podlagi podrobnih pravil, opredeljenih v 
Uredbi o EIT, ki bodo temeljila na splošnih 
načelih odličnosti in inovacijske 
pomembnosti. Katera koli izbrana SZI bo 
morala pokazati, kako bo ustvarila največji 
vpliv na danem področju in dokazati 
vitalnost svoje strategije. Predlogi z 
najboljšimi ocenami bodo izbrani za 
začetek v letu 2014, nato pa bo po 
vrednotenju programa Obzorje 2020, EIT 
in SZI odprt nov postopek javnega 
naročila za izbiro novih SZI z začetkom v 
letu 2018.
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Predlog spremembe 26
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.2 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 27
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 2 – točka 2.3 – odstavek 5 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v sodelovanju s Komisijo in SZI bo 
vzpostavil obsežen sistem spremljanja 
prispevka EIT k programu Obzorje 2020, 
vpliv EIT prek lastnih dejavnosti in 
dejavnosti SZI ter rezultatov SZI. EIT bo 
poročal o vseh svojih dejavnostih 
spremljanja v letnem poročilu o 

v sodelovanju s Komisijo in SZI bo 
vzpostavil obsežen sistem spremljanja 
prispevka EIT k programu Obzorje 2020, 
vpliv EIT prek lastnih dejavnosti in 
dejavnosti SZI ter rezultatov SZI. EIT bo 
poročal o vseh svojih dejavnostih 
spremljanja v letnem poročilu o 
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dejavnostih. dejavnostih, ki ga bo poslal Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 28
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 3 – točka 3.2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 29
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 4 – točka 4.2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potrebe proračuna EIT v obdobju 2014–
2020 znašajo 3,1 milijarde EUR in 
temeljijo na treh glavnih sestavnih delih, in 
sicer potrebnih odhodkih za konsolidacijo 
obstoječih treh SZI, postopen razvoj v 
smeri novih SZI v letu 2014 in 2018, 
dejavnosti razširjanja in ozaveščanja in 
povezovanja ter upravnih odhodkih.

Proračun EIT za obdobje 2014–2020 je
3,1 milijarde EUR in temelji na treh 
glavnih sestavnih delih, in sicer potrebnih 
odhodkih za konsolidacijo obstoječih treh 
SZI, postopnem razvoju v smeri novih SZI 
v letu 2014 in 2018 ter dejavnostih
razširjanja in ozaveščanja in povezovanja 
ter upravnih odhodkih.

Or. en

Predlog spremembe 30
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 4 – točka 4.2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Približno 1,69 milijard EUR (53,15 % 
celotnega proračuna EIT) je predvideno za 
financiranje SZI, ki so bile določene v 
letu 2009 in že v polni meri delujejo; 1,01 
milijarde EUR (31,81 %) je predvideno za 
drugi val SZI (ob tem času v fazah zagona 
in razvoja) in 259,75 milijonov EUR 
(8,16 %) za SZI, ustanovljene v okviru 
tretjega vala.

Večina proračuna EIT bo dodeljena
obstoječim in novim SZI v drugem in 
tretjem valu, skladno z načrti, ki jih mora 
potrditi upravni odbor, rezultati postopka 
izbire in oceno izvajanja v skladu z 
Uredbo (ES) št. 294/2008.

.

Or. en
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Predlog spremembe 31
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 4 – točka 4.2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Tako predvideni proračun EIT za SZI v 
obdobju 2014–2020 znaša 2,9 milijarde 
EUR (93,13 % celotnega proračuna EIT 
za obdobje 2014–2020). Z močnim 
spodbujevalnim učinkom EIT se 
pričakuje, da bodo SZI mobilizirale 8,890 
milijarde EUR iz drugih javnih in 
zasebnih virov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 32
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 4 – točka 4.2 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo prav tako sodeloval v številnih 
dejavnostih razširjanja ter ozaveščanja in 
povezovanja, kot je program EIT za 
štipendije, ki bo znatno izboljšal učinke 
njegovih operacij po celotni Evropi. Poleg 
tega bodo številne medsektorske podporne 
in spremljevalne storitve zagotovile 
dodano vrednost in povečale učinkovitost 
dejavnosti SZI. Pri razvijanju in izvajanju 
teh dejavnosti se bo EIT moral ravnati po 
strategiji, katere cilj je visoko razmerje 
učinkovitosti, tj. največji učinek, ki se 
doseže z neobvezujočimi mehanizmi. Za 
izvedbo teh dejavnosti je potrebno okoli
141, 76 milijonov EUR (4,4 %) proračuna 
EIT.

EIT bo sodeloval v številnih dejavnostih 
razširjanja ter ozaveščanja in povezovanja, 
ki bo znatno izboljšal učinke njegovih 
operacij po celotni Evropi. Poleg tega bodo 
številne medsektorske podporne in 
spremljevalne storitve zagotovile dodano 
vrednost in povečale učinkovitost 
dejavnosti SZI. Za izvedbo teh dejavnosti 
bo dodeljenih okoli 10 do 15 % proračuna 
EIT.

Or. en
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Predlog spremembe 33
Predlog sklepa
Priloga 1 – del 4 – točka 4.2 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če naj EIT kot prvi razvije nove modele 
odprtih inovacij in poenostavitev, mora to 
upoštevati v svojem pristopu k 
upravljanju. Sedež EIT mora biti 
racionalizirana organizacija, ki uporablja 
strateški pristop, usmerjen k izkoriščanju 
strokovnega znanja, kadar koli je to 
potrebno, toda brez ustvarjanja prevelikih 
in trajnih struktur. Stroški upravnih 
izdatkov, ki pokrivajo potrebno osebje, 
upravne, infrastrukturne in poslovne 
stroške, sčasoma ne bodo presegli 2,4 % 
proračuna EIT. Del upravnih izdatkov 
krije Madžarska kot država gostiteljica, ki 
zagotavlja brezplačne pisarniške prostore 
do konca leta 2030, kakor tudi letni 
prispevek 1,5 milijona EUR za stroške 
osebja do konca leta 2015. Na podlagi 
tega bodo upravni izdatki za obdobje 
2014–2020 zato znašali približno 
77 milijonov EUR.

Sedež EIT mora biti racionalizirana 
organizacija, ki uporablja strateški pristop, 
usmerjen k izkoriščanju strokovnega 
znanja, kadar koli je to potrebno, toda brez 
ustvarjanja prevelikih in trajnih struktur. 
Stroški upravnih izdatkov, ki pokrivajo 
potrebno osebje, upravne, infrastrukturne 
in poslovne stroške, sčasoma ne bodo 
presegli 5 % proračuna EIT.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Vsi se strinjajo glede pomena EIT kot ključnega instrumenta tehnološke in inovacijske 
politike EU ter glede njegove strategije in delovanja. Zato lahko poročevalka v tej kratki 
obrazložitvi preskoči vsa tista področja, kjer ni potrebe po bistvenih spremembah predloga 
Komisije, in se osredotoči na vidike, ki pri katerih so po njenem mnenju potrebne nekatere 
spremembe, da bi tako bolje dosegli pomembne cilje EIT.

EIT kot evropski inštitut in globalna blagovna znamka odličnosti

EIT ni program, prav tako pa tudi ni mreža: EIT je inštitut. Seveda deluje v okviru programa 
ter gradi tehnološke in inovacijske mreže s številnimi različnimi partnerji, toda gre za inštitut, 
ki ima pomembno vlogo, in sicer ne zgolj kot upravitelj, koordinator in pospeševalec svojih 
SZI. Kot inštitut si tako zasluži posebno obravnavo, drugačno kot ostala področja programa 
Obzorje 2020. Ker EIT ni zgolj neposredni instrument za inovacije, ampak tudi instrument za 
izobraževanje, zagotavlja celovito izobraževalno razsežnost raziskovalne in inovacijske 
politike EU. To je ena od posebnosti EIT v okviru politik EU: gre za edini instrument, ki 
dopolnjuje trikotnik znanja. 

Prizadevamo si, da bi EIT postal pomemben inovacijski partner v Evropi in izven nje, pa tudi 
pomembno središče za znanstvene in tehnološke raziskave in izmenjave, širjenje zgledov 
dobre prakse in kulturo izmenjave znanja. 

EIT lahko vlogo na tem področji okrepi s prirejanjem in organizacijo (ali soorganizacijo s 
SZI) pomembnih konferenc, seminarjev, tehnoloških raziskav, pa tudi posebnih usposabljanj, 
modulov za dodiplomski študij ali paketov, usmerjenih v šolsko izobraževanje, poletne tečaje, 
programe štipendij EIT, kar bo dopolnilo magistrske in doktorske programe z oznako EIT, ki 
že obstajajo in bi jih bilo treba nadalje razvijati.

Čeprav je EIT izobraževalni, tehnološki in inovacijski inštitut, ne sme biti obravnavan (ali 
delovati) kot tekmec našim univerzam in raziskovalnim centrom, tako javnim kot zasebnim, 
ampak kot pomembno orodje, ki ga imajo ti na voljo za razvijanje boljšega sodelovanja, 
stalno izmenjavo mnenj in izkušenj ter razvijanje različnih vrst skupnih projektov: skupnih 
raziskovalnih projektov, skupnih inovacijskih projektov in skupnih izobraževalnih projektov. 
Na ta način bo EIT pomagal EU pri odpravljanju težave, ki je omenjena v predlogu Komisije, 
in sicer, da „čeprav odličnost v izobraževanju, raziskavah in inovacijah v EU nedvomno 
obstaja, pa še vedno prepogosto ostaja razdrobljena“.

Priznati pa je treba, da EIT ni dovolj znan in priznan v Evropi in še zlasti ne na globalni ravni. 
Nov strateški program mora odpraviti to težavo in si prizadevati za oblikovanje mednarodno 
priznane blagovne znamke odličnosti, ki bo pomagala pritegniti talentirane ljudi iz Evrope in 
tujine ter navezovati strateške povezave s ključnimi partnerji po vsem svetu.

Za dosego tega cilja je potrebnih več stvari. Prav gotovo bo ambiciozni načrt za zgoraj 
navedene dejavnosti pomagal pri reševanju težave; potrebna je tudi dobra in učinkovita 
komunikacija; verjamemo pa, da bo ključni element tega strateškega programa velik korak 
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naprej v zvezi s prihodnjimi prostori inštituta.

Nov sedež EIT

V poslovnem svetu nesporno velja, da je sedež podjetja izjemno pomemben dejavnik pri 
institucionalni komunikaciji in vzpostavljanju blagovne znamke. Menimo, da je čas, da se 
soočimo s tem vprašanjem glede EIT, če ga želimo uveljaviti kot globalno blagovno znamko 
odličnosti, kar naj bi bil naš dogovorjeni cilj.

Če želimo, da bo EIT v svetu veljal za globalnega akterja, popolnoma zavezanega odličnosti, 
mora imeti odlične prostore. To bo tudi odražalo, kolikšen pomen EU pripisuje svoji 
tehnološki in inovacijski politiki.

Po našem mnenju so stavbe EP povsem primerne za sedež EIT. Menimo, da bi selitev sedeža 
EIT v naše prostore v Strasbourgu pomenila pozitivno spremembo ne le za EIT, ampak tudi 
za Parlament in EU, tako s političnega kot ekonomskega vidika. To bi bila tudi zelo dobra 
rešitev za mesto Strasbourg. Poglejmo si, zakaj.

Če bi EIT umestili v stavbe EP v Strasbourgu, bi si takoj pridobili pozornost celotne Evrope 
in sveta, kar pomeni, da bi projekt EIT postal žarišče poročanja svetovnih medijev. Evropski 
državljani in podjetja ter naši globalni partnerji bi v tem prepoznali pomemben simbol nove 
vizije EU za naslednje sedemletno obdobje, kar bi okrepilo njeno osredotočenost in 
zavezanost k močnejši inovacijski politiki.

S političnega vidika bi takšen korak ustrezal stališču večine poslancev EP, ki so nedavno na 
poimenskem glasovanju dvakrat potrdili, da želijo imeti samo en sedež. Hkrati bi tako tudi 
odgovorili na pomisleke mnogih poslancev EP, ki ne želijo, da bi njihova odločitev povzročila 
učinek „črne luknje“. 

Z vidika javnega mnenja o EU in njenih institucijah, zlasti v trenutnem obdobju krize in 
krčenja javnih izdatkov, bi takšna odločitev zagotovo naletela na odobravanje.

Ekonomsko gledano in ob upoštevanju splošnega proračuna EU v globalnem smislu, kar se od 
nas pričakuje, bi s to rešitvijo zmanjšali skupne stroške. Za sprejetje te odločitve ne 
potrebujemo nobenega dodatnega denarja, ravno nasprotno.

Tudi za mesto Strasbourg bi bila to zelo dobra rešitev. Mesto bi ohranilo svoj ugled in 
veljavo; ta bi se še okrepila, saj bi postalo evropska prestolnica znanja in inovacij, ne le zaradi 
sedeža EIT, ampak tudi zato, ker bi EU zaradi značilnosti zgradb v iste prostore lahko 
umestila tudi evropske akademske ali raziskovalne projekte in ustanove. Za dobro upravljanje 
mestnega življenja je veliko bolje, če ljudje tam stalno živijo in delajo, kot pa da so tri dni na 
mesec preplavljeni s tisočerimi nestalnimi obiskovalci. V vsakem primeru pa bi EIT v 
Strasbourgu redno organiziral številne pomembne dogodke z velikim številom udeležencem.

Za EIT in njegove trenutne, predvsem pa prihodnje dejavnosti se zdijo zgradbe v Strasbourgu 
naravnost idealne. Predstavljajo možnost poceni, preproste in hitre rešitve za postavitev 
sedeža EIT, hkrati pa EIT omogočajo prirejanje velikih konferenc, seminarjev, usposabljanj in 
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programov, pa tudi tehnoloških ali znanstvenih razstav, saj obsegajo številne velike in manjše 
dvorane (ali učilnice), pisarne, kavarne in restavracije, celo več sto sob s kopalnicami, kamor 
bi lahko brezplačno namestili udeležence teh dogodkov z vsega sveta.

V prostorih v Strasbourgu bi imeli sedež tudi fundacija EIT, forum zainteresiranih strani EIT, 
združenje diplomantov EIT in druge pobude, podjetja in univerzitetne mreže.

Tja bi lahko preselili tudi nekatere nove kolokacijske centre SZI, kjer bi imeli partnerji 
odlične pogoje za vsakodnevno tesno skupinsko delo (to ne bi smelo ogroziti glavnega vodila 
politike za porazdelitev lokacij SZI, kar prispeva k okrepitvi lokalno-globalne povezljivosti in 
sodelovanja med različnimi nacionalnimi in regionalnimi organi in univerzami, lokalnimi 
grozdi ter malimi in srednjimi podjetji.

Vemo, da se EP ne more samostojno odločiti za takšno spremembo. Lahko pa predstavi svoje 
stališče in zaprosi Komisijo, naj preuči izvedljivost te možnosti, kar tudi predlagamo.

Razporeditev sredstev

Da bi lahko izpeljali naloge, ki so potrebne, da EIT postane globalna blagovna znamka 
odličnosti, EIT potrebuje realni proračun, ki daleč presega skupek proračuna vseh SZI. V 
predlogu Komisije je za dejavnosti razširjanja ter ozaveščanja in povezovanja predvidenih 
4,4 % sredstev ter 2 % za upravne odhodke. Ti predvideni zneski so skladni s trenutno vizijo 
EIT kot samo skupka SZI (ali skoraj samo SZI). Toda morda takšna vizija EIT, kot zgolj 
skupka SZI, ni več najprimernejša za pomembno poslanstvo in vlogo, ki ju lahko ima EIT v 
EU, kot je navedeno zgoraj in omenjeno v predlogu Komisije.

Vendar če želimo zgraditi EIT z drugačno, bolj ambiciozno vizijo, v resnici ne potrebujemo 
več denarja za EIT: dovolj bi bilo morda že spremeniti porazdelitev sredstev, ki jih je 
predvidela Komisija. Ena možnost je, da bi 10 do 15 % skupnega proračuna namenili lastnim 
dejavnostim EIT, ohranili 2 % za upravne odhodke in preostanek namenili SZI, pri tem pa bi 
upoštevali spodnje vidike glede števila in velikosti SZI.

O številu in velikosti SZI

Model in velikost SZI, ki sta se uporabljala v postopku vzpostavitve prvih treh SZI in sta od 
njih zahtevala kritično maso že pri samem ustanavljanju, je bil verjetno ustrezen način za 
zagon tega projekta. V tehnološkem in inovacijskem svetu je sposobnost doseganja kritične 
mase dejansko ključnega pomena. 

Podobne zahteve bi lahko ohranili tudi za nekatere nove SZI. Toda morda bi lahko privzeli 
tudi nekoliko drugačen pristop: če bi EIT dejansko obstajal in bil dovolj velik, mar ne bi lahko 
že sam kot celota vseh mrež SZI v nekem trenutku zagotavljal jamstvo kritične mase ali 
deloval kot kritična masa v ozadju, kar bi olajšajo ustanovitev manjših SZI in drugih 
projektov EIT za regionalno sodelovanje? V nekaterih primerih so za spoprijemanje z 
določenimi izzivi manjše SZI morda boljša rešitev. V tem primeru bi ohranitev dogmatičnega 



PR\902884SL.doc 35/36 PE489.613v01-00

SL

pristopa glede velikosti SZI (pristop ena velikost za vse) pomenila oviro pri iskanju najboljše 
rešitve.

Delovati bi morali tako, kot se včasih zgodi v poslovnem svetu, kjer ustanovitev manjšega 
podjetja, povezanega z veliko skupino, predstavlja kombinacijo pozitivne in dopolnjujoče 
rešitve, ki zagotavlja preprostost in prilagodljivost manjših organizacij ter veljavo, stabilnost 
in tržne garancije velike skupine.

SZI naj bi se po novem razvijale tako z vidika števila, tematske raznolikosti in regionalne 
pokritosti. Poudariti je treba, da morajo biti SZI vedno dobro integrirana partnerstva, ki 
združujejo univerze, raziskovalne centre, podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji, ter 
druge inovacijske akterje, ki delujejo na področjih posameznih družbenih izzivov.

Komisija je za obdobje od 2014 do 2020 že predvidela šest tematskih področij, na katerih bi 
imela nova SZI velik potencial za dvig vrednosti obstoječih dejavnosti in dejansko okrepitev 
inovacij:

• proizvodnja z dodano vrednostjo;
• hrana za prihodnost – trajnostna oskrbovalna veriga od virov do potrošnikov;
• inovacije za zdravo življenje in dejavno staranje;
• surovine – trajnostno odkrivanje, pridobivanje, predelava, recikliranje in uporaba 
nadomestnih materialov;
• pametne varne družbe;
• mobilnost v mestih.

Menimo, da je še prezgodaj, da bi dokončno potrdili in zaprli ta seznam, ter da bi morali 
nadalje razvijati pristop od spodaj navzgor, s katerim bi lahko odkrili tudi druga področja, ki 
bi bila vredna preučitve kot predmet prijave, kot so na primer SZI za trajnostno uporabo 
morij, za vodo in morska SZI. Ta seznam še ni dokončen, prav tako tudi število, velikost in 
časovni okvir za vzpostavitev novih SZI ne. EIT bo lahko skladno z Uredbo samostojno vodil 
postopek izbire prihodnjih SZI na odprt, pregleden in konkurenčen način, pri čemer bo 
upošteval prednostne naloge iz programa Obzorje 2020.

Upravni odbor EIT mora biti samostojen pri vodenju postopka izbire prihodnjih SZI na javen 
in pregleden način ter v skladu s postopkom, opredeljenim v Uredbi o EIT, na podlagi 
splošnih tem, ki sovpadajo z velikimi družbenimi izzivi. Javni razpis bi moral biti zasnovan 
bolj odprto in ne bi smel vnaprej določati treh področij delovanja v vsakem valu, kakor je 
predlagala Komisijo. Teh področij bi bilo lahko več, lahko pa tudi manj.
Bolj prilagodljiv pristop glede velikosti (in potrebnih sredstev) SZI bi lahko prispeval k temu, 
da bi v drugem in/ali tretjem valu lahko predvideli več kot tri nove SZI.
Upravni odbor bo v vsakem primeru institucije EU obveščal o tem postopku in upošteval
njihovo mnenje o tej zadevi.

O dolgoročnih ekonomskih povezavah s SZI

V prvi fazi delovanja SZI EIT zagotavlja do 25 % proračuna SZI. Donosnost vlaganja EIT v 
SZI se lahko meri v oprijemljivih koristih za družbo in gospodarstvo, kot so boljše 
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izobraževalne možnosti, ustvarjanje novih podjetij in delovnih mest, novih proizvodov in 
storitev.

Sčasoma, ko bi SZI izkoristile tržne ali družbene priložnosti, bi lahko postale neodvisne od 
sredstev EIT, ko začetni projekt doseže zadnjo fazo. Vendar to morda ne pomeni, da bi EIT 
moral prekiniti gospodarske povezave s to SZI oziroma ustanovo ali podjetjem, ki bo nastalo, 
ko bo 7- ali 15-letnega programa konec. EIT bi moral premisliti tudi o možnosti, da postane 
dolgoročni poslovni partner v projektu, ki ga je pomagal ustvarjati, in s tem tudi upravičenec 
do prihodkov, ki jih lahko tak projekt ustvari, ne le tistih, ki so posledica neposrednega in 
posrednega izkoriščanja rezultatov intelektualne lastnine.

Ohranitev tega partnerstva je lahko s tehnološkega, pa tudi ekonomskega vidika strateško zelo 
pomembna. S temi prihodki bi lahko iz proračuna EIT financirali nove SZI ali prispevali k 
razvoju drugih izobraževalnih projektov.


