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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

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

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

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

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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 294/2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut
(COM(2011)0817 – C7-0467/2011 – 2011/0384(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0817),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 173 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0467/2011),

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

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
kulturu a vzdělávání, Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti(A7–
0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

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

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4) V pravidlech pro účast jsou vymezena 
pravidla týkající se správy práv duševního 
vlastnictví. Dále by EIT a znalostní a 
inovační společenství, coby přední 
evropské ústavy pro inovace, měly usilovat 
o rozvoj inovativních postupů pro správu 
práv duševního vlastnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) EIT by měl usilovat o užší spolupráci 
s malými a středními podniky, a zajistit 
tak jejich aktivní účast na činnostech
znalostních a inovačních společenství. 
Dále by do znalostních a inovačních 
společenství měly být podle potřeby 
zapojeny veřejné společnosti, místní 
orgány a neziskové organizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) EIT by měl podporovat 
multidisciplinární přístupy k inovacím, 
včetně vývoje netechnologických řešení, 
organizačních přístupů, nových 
obchodních modelů a inovací v systémech
a ve veřejném sektoru, které jsou 
nezbytným doplňkem inovační činnosti 
zaměřené na technologii.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c) Sociální společnosti jsou ze své 
povahy velmi inovativní díky zboží nebo
službám, které nabízejí, své organizaci a
díky výrobním metodám, které používají, a 
tudíž by k činnostem EIT a znalostních a 
inovačních společenství měla patřit 
podpora sociálního podnikání.
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Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7) Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na 
znalostní a inovační společenství a objasnit 
původ jejich finančních zdrojů. Finanční 
prostředky z EU by měly především sloužit 
jako podpora jiných finančních 
prostředků ze soukromých či veřejných
zdrojů, přičemž je nutné jasně stanovit její 
výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

8) Složení orgánů EIT by mělo být 
zjednodušeno a mělo by odrážet tři 
rozměry znalostního trojúhelníku. 
Fungování správní rady EIT by se mělo 
zefektivnit a měly by se více vyjasnit 
příslušné role a úkoly správní rady 
a ředitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

by měla být zahajována a vybírána 
v otevřeném, transparentním a 
konkurenčním procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) EIT by měl v závislosti na finančních 
možnostech jmenovat co nejvíce 
znalostních a inovačních společenství, a 
to pod podmínkou, že jejich oblast 
působnosti spadá pod cíle programu 
Horizont 2020, že splňují minimální 
požadavky na založení a že jsou schopna 
splnit stanovená kritéria výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) EIT by měl jmenovat znalostní a 
inovační společenství, jejichž oblasti 
působnosti spadá pod zvláštní cíle pilířů
programu Horizont 2020 „společenské 
výzvy“ nebo „vedoucí postavení 
v klíčových průmyslových technologií“, 
nebo je na pomezí rozhraní těchto dvou 
cílů. Dále EIT v průběhu jmenování 
znalostních a inovačních společenství 
přihlíží ke skutečnosti, že ne všechna 
znalostní a inovační společenství mají 
stejné finanční potřeby, neboť některá 
jsou kapitálově náročnější než ostatní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

11) Požaduje se, aby Komise a EIT 
spolupracovaly na organizaci sledování 
a hodnocení znalostních a inovačních 
společenství, a zajistily tak soudržnost 
s obecným systémem sledování 
a hodnocení na úrovni EU. Zejména je 
nutné vyjasnit zásady sledování
znalostních a inovačních společenství a 
EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

13) Aby se zajistilo širší zapojení 
organizací z různých členských států do 
znalostních a inovačních společenství, 
měly by partnerské organizace být usazeny 
ve třech různých členských státech. EIT a
znalostní a inovační společenství by mimo 
to měly usilovat o další rozvoj činností
v oblasti působení navenek a měly by 
navazovat vztahy s institucemi, centry
excelence a dalšími partnery z méně
výkonných regionů, aby se i oni mohli do 
jejich činností zapojit a podílet se na nich.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

14) Kritéria a postupy pro financování, 
sledování a hodnocení činností znalostních 
a inovačních společenství by měl EIT 
přijmout před zahájením procesu výběru 
znalostních a inovačních společenství.  Za 
účelem přidělení ročního finančního 
příspěvku znalostním a inovačním 
společenstvím by měl být především 
zaveden přezkumný mechanismus.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

15) Tříletý pracovní program EIT by měl 
zohlednit stanovisko Komise, Evropského 
parlamentu a Rady; dále je nutné navázat 
každoroční dialog mezi EIT a Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. -a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„‚inovací‘“ proces včetně jeho výsledku,
který kombinuje různé druhy znalostí, 
schopností a dovedností, jehož 
prostřednictvím reagují nové myšlenky 
na společenskou nebo hospodářskou 
poptávku a vytváří nové produkty, 
služby, procesy nebo obchodní a 
organizační modely, které jsou hodnotné 
pro společnost;“

Or. en

Odůvodnění

Má-li být EIT v plné míře zařazen mezi nástroje pro provádění programu Horizont 2020, je 
důležité zdůraznit vazbu mezi úlohou znalostních a inovačních společenství a specifickými cíli 
programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. -a a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„‚znalostním a inovačním 
společenstvím‘“ nezávislé partnerství 
vysokoškolských institucí, výzkumných 
organizací, společností a dalších stran 
zúčastněných na inovačním procesu 
v podobě strategické sítě založené na 
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společném střednědobém až 
dlouhodobém plánování inovací za 
účelem plnění úkolů EIT a přispění 
k dosažení cílů stanovených programem 
Horizont 2020, bez ohledu na její 
přesnou právní formu;“

Or. en

Odůvodnění

Má-li být EIT v plné míře zařazen mezi nástroje pro provádění programu Horizont 2020, je 
důležité zdůraznit vazbu mezi úlohou znalostních a inovačních společenství a specifickými cíli 
programu Horizont 2020.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„‚partnerskou organizací‘ organizace, 
která je členem znalostního a inovačního 
společenství a může zejména zahrnovat: 
vysokoškolské instituce, výzkumné 
organizace, veřejné nebo soukromé 
společnosti, finanční instituce, regionální 
a místní orgány, nadace a neziskové 
organizace;“

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) Odstavec 9 se nahrazuje tímto:
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„‚strategickým programem inovací‘ 
politický dokument uvádějící 
dlouhodobou strategii EIT pro příští 
iniciativy, včetně přehledu plánovaných 
činností v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací na dobu 
sedmi let.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Nařízení č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení č. 294/2008
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. K naplnění tohoto cíle EIT 
podporuje a začleňuje vysokoškolské 

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

vzdělávání, výzkum, inovace a 
podnikatelskou činnost na nejvyšší úrovni.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Posláním EIT by mělo být posílení všech tří rozměrů znalostního trojúhelníku. Podpora 
podnikání je důležitou součástí rozměru podnikání/inovace a současně jedním z hlavních
úkolů EIT, a proto by měla být vyjádřena výslovněji.

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Komise jmenuje pozorovatele
zastupující tři rozměry znalostního 
trojúhelníku, kteří se budou účastnit 
zasedání správní rady.“

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení č. 294/2008
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Písmeno a) se zrušuje. (a) Písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a) určuje hlavní priority a činnosti, jimiž 
plní své obecné a zvláštní cíle.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Pro centra excelence z méně výkonných regionů EU je v porovnání s centry excelence 
v rozvinutějších regionech obtížnější se zapojit do znalostních a inovačních společenství. EIT 
by měl vyvíjet činnost v oblasti působení navenek, aby tak rozšířil možnosti zapojení do 
činností EIT, především znalostních a inovačních společenství. Stejně tak je důležité 
poskytnout příležitost plně se zapojit do znalostních a inovačních společenství malým a 
středním podnikům.

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a b (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ab) Písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) vybírá a určuje znalostní a inovační 
společenství v prioritních oblastech 
podle článku 7 a vymezuje jejich práva a 
povinnosti pomocí dohody; poskytuje 
jim náležitou podporu; zavádí vhodná 
opatření ke kontrole kvality; průběžně 
sleduje a pravidelně vyhodnocuje jejich 
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činnosti; a zajišťuje mezi nimi náležitou 
koordinaci;“

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a c (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 5 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ac) Doplňuje se nové písmeno, které zní:
„fa) posuzuje praxi uplatňování práv 
k duševnímu vlastnictví v oblasti inovací a 
její dopad na inovační kapacitu EU, a 
především hospodářský dopad na malé a 
střední podniky; rozvíjí inovativní modely 
práv k duševnímu vlastnictví, v tomto 
ohledu vydává pokyny, a podporuje tak 
přenos a šíření znalostí jak v rámci 
znalostních a inovačních společenství, tak 
šířeji v celé EU;“

Or. en

Odůvodnění

EIT by jako přední evropský ústav pro inovace měl hrát svoji roli v rozvoji a prosazování 
inovativních postupů. EIT by měl být „laboratoří“ na podporu rozvoje inovativních práv 
k duševnímu vlastnictví, která budou přizpůsobená evropským subjektům a budou schopná 
naplnit potřeby různých odvětví a subjektů v celé Evropě a sloužit jejich zájmům.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a d (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 5 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ad) „Písmeno g) se nahrazuje tímto:
„g) rozvíjí svoji kapacitu a odborné 
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znalosti, aby se stal subjektem světové 
úrovně díky excelenci v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu, 
inovací a podnikání;“

Or. en

Odůvodnění

Má-li EIT dosáhnout svého cíle stát se subjektem světové úrovně díky excelenci, musí dále 
rozvíjet svoji vlastní kapacitu a odborné znalosti.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a e (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 5 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ae) Doplňuje se nové písmeno, které zní:
„ga) podporuje multidisciplinární přístupy 
k inovacím, zejména začlenění 
netechnologických řešení, organizačních 
přístupů, nových obchodních modelů a 
inovací v systémech a ve veřejném 
sektoru;“

Or. en

Odůvodnění

Činnosti EIT by se neměly výhradně zaměřovat na podporu dodávání technologických řešení 
a inovace na trh.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení č. 294/2008
Čl. 5 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„j) svolává alespoň jednou ročně fórum 
zúčastněných stran, aby je informoval 
o činnostech EIT, jeho zkušenostech, 

„j) svolává alespoň jednou ročně fórum 
zúčastněných stran, aby s těmito subjekty 
sdílel informace o činnostech EIT, jeho 
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osvědčených postupech a příspěvku 
k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, 
výzkumu a vzdělávání. Zúčastněné strany 
jsou vyzvány, aby vyjádřily svůj názor.“

zkušenostech, osvědčených postupech 
a příspěvku k politikám a cílům Unie 
v oblasti inovací, výzkumu a vzdělávání a 
diskutoval o nich.“

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Doplňuje se písmeno, které zní:
„da) založením registru, který zmapuje 
vztahy mezi vynálezy a patenty znalostních 
a inovačních společenství a určení jejich 
majitelů.“

Or. en

Odůvodnění

Tento registr by umožnil zmapovat technologické prostředí z hlediska patentů a novým 
subjektům, které se chtějí připojit ke znalostním a inovačním společenstvím v oblasti výzkumu 
a inovací, by umožnil vytvořit si jasnější obrázek a vyhodnotit své příležitosti.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 b (nový)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Znalostní a inovační společenství 
mají značnou celkovou nezávislost při 
určování své vnitřní organizace a 
struktury. Znalostní a inovační
společenství především:
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a) zřizují správní radu, jejíž složení 
respektuje rovnováhu zástupců odvětví 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a 
podnikání;
b) jsou otevřená novým členům, zejména 
malým a středním podnikům, které 
mohou představovat přidanou hodnotu 
pro příslušné partnerství;
c) fungují otevřeným a transparentním 
způsobem a na základě zásad správy podle 
osvědčených postupů.“

Or. en

Odůvodnění

Znalostní a inovační společenství mají značnou autonomii, je však třeba vyjasnit, jaké by měla 
mít minimální znaky, obecné zásady a úkoly.

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 c (nový)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5c) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a. Znalostní a inovační společenství si 
stanoví přesný program a pracovní 
metody. Znalostní a inovační společenství 
především:
a) stanoví roční obchodní plány činnosti 
s konkrétními cíli, milníky a klíčovými 
ukazateli výkonnosti;
b) rozvíjí strategie pro dosažení finanční 
udržitelnosti, které povedou k postupnému 
snížení financování ze strany EU;
c) vyvíjí činnost v oblasti působení 
navenek, zejména ve vztahu k nově 
vznikajícím institucím a centrům 
excelence v méně výkonných regionech 
EU;
d) jednou ročně svolává fórum 
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zúčastněných stran, na němž informuje 
příslušné a zainteresované subjekty a 
konzultuje s nimi;“

Or. en

Odůvodnění

Znalostní a inovační společenství mají značnou autonomii, je však třeba vyjasnit, jaké by měla 
mít minimální znaky, obecné zásady a úkoly.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„1a. EIT zahájí výběr znalostních 
a inovačních společenství a v závislosti na 
finančních možnostech jich jmenuje co 
nejvíce, a to na základě jejich kvality a 
pod podmínkou, že splňují minimální 
kritéria výběru a způsobilosti.“

Or. en

Odůvodnění

Předmět a počet znalostních a inovačních společenství, která budou založena v období 2014–
2020, by neměl být určen předem. Zpravodaj místo toho navrhuje zmocnit EIT ke jmenování 
co největšího počtu znalostních a inovačních společenství v závislosti na finančních 
možnostech, a to pod podmínkou splnění kritérií výběru a kvality a souladu s prioritami 
programu Horizont 2020 v rámci pilířů „společenské výzvy“ a „vedoucí postavení 
v klíčových průmyslových technologiích“.

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) Vkládá se nový odstavec, který zní:
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„1b. Minimální kritéria výběru pro 
utvoření znalostního a inovačního 
společenství jsou:
a) účast alespoň tří partnerských 
organizací usazených alespoň ve třech 
různých členských státech. Všechny tyto 
partnerské organizace musí být vzájemně 
nezávislé ve smyslu článku 7 pravidel pro 
účast;
b) přispění k plnění zvláštních cílů 
v rámci pilířů „společenské výzvy“ a 
„vedoucí postavení v průmyslových 
technologiích“ programu Horizont 2020;
c) alespoň dvě třetiny organizací tvořících 
znalostní a inovační společenství musí být 
usazeny v členských státech;
d) součástí každého znalostního a 
inovačního společenství je alespoň jedna 
vysokoškolská instituce, jedna soukromá 
společnost a jeden malý či střední 
podnik.“

Or. en

(Viz čl. 1 bod 6 písm. c) a d) pozměňujícího nařízení.)

Odůvodnění

V zájmu jednoznačnosti jsou minimální kritéria pro založení znalostního a inovačního 
společenství uvedena společně v jednom článku a doplňují je nová kritéria: soulad 
s programem Horizont 2020 a zapojení malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a b (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ab) V odstavci 2 se návětí nahrazuje 
tímto:
„2. Mezi kritéria pro jmenování 
znalostního a inovačního společenství 
musí patřit alespoň:“
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a c (nové)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ac) V odstavci 2 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„-a) schopnost partnerství přispět k plnění 
zvláštních cílů v rámci priorit 
„společenské výzvy“ nebo „vedoucí 
postavení v  průmyslových technologiích“, 
jak jsou definovány v programu Horizont 
2020;“

Or. en

Odůvodnění

Znalostní a inovační společenství musí být v souladu s tématickými prioritami programu 
Horizont 2020, což musí rovněž prokázat v procesu hodnocení.

Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a c (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ac) V odstavci 2 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„aa) multidisciplinární přístup 
k inovacím, jako je využívání 
netechnologických řešení, organizačních 
přístupů, nových obchodních modelů a 
inovací v systémech a ve veřejném 
sektoru;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a d (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ad) Odst. 2 písm. b) se zrušuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. -a e (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ae) V odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje 
tímto:
„d) vyvážená účast v partnerstvích 
organizací činných v trojstranném 
vztahu vysokoškolského vzdělávání, 
výzkumu a inovací;“

Or. en

Odůvodnění

Principy otevřenosti, transparentnosti a vyváženosti zájmů musí tvořit jádro zásad správy jak 
znalostních a inovačních společenství, tak EIT.

Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a f (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(af) V odstavci 2 se vkládá nové písmeno, 
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které zní:
„da) prokázání otevřenosti a 
transparentnosti jeho správy a strategie 
získávání nových účastníků;“

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a g (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ag) V odstavci 2 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„fa) případná opatření na podporu 
zapojení sociálně-hospodářských činitelů 
včetně veřejných orgánů, podniků 
veřejného sektoru a neziskových 
organizací a spolupráce s nimi;“

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce se znalostními a inovačními společenstvími by se neměla omezovat pouze na 
soukromý sektor, naopak, měla by být možná s libovolným druhem organizace, která se 
v určité oblasti podílí na inovačním procesu.

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. a h (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ah) V odstavci 2 se písmeno g) nahrazuje 
tímto:
„g) připravenost spolupracovat s dalšími 
organizacemi a sítěmi mimo znalostní a 
inovační společenství s cílem sdílet 
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osvědčené postupy a excelenci, a to i 
s méně výkonnými regiony.“

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. c
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1b.)

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 – písm. d
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

(Viz pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1b.)
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Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7-a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7-a
Finanční zdroje a zásady financování
1. EIT je financován prostřednictvím 
příspěvku ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie v rámci finančního krytí 
uvedeného v článku 19 a z jiných 
soukromých a veřejných zdrojů.
2. Znalostní a inovační společenství jsou 
financována zejména z těchto zdrojů:
a) z příspěvků od partnerských organizací, 
které představují podstatný zdroj 
financování;
b) z povinných nebo dobrovolných 
příspěvků od členských států, třetích zemí 
nebo jejich veřejných orgánů;
c) z příspěvků od mezinárodních subjektů 
nebo institucí;
d) z příjmů získaných z vlastní činnosti a 
poplatků z práv duševního a 
průmyslového vlastnictví znalostních 
a inovačních společenství;
e) z kapitálových dotací, včetně dotací 
spravovaných nadací EIT;
f) z odkazů, darů nebo příspěvků od 
jednotlivců, institucí, nadací nebo jiných 
vnitrostátních subjektů;
g) z příspěvků od EIT;
h) z finančních nástrojů, včetně těch, 
které jsou financovány ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.
Příspěvky mohou zahrnovat věcné 
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příspěvky.
3. Postupy pro přístup k financování od 
EIT se stanoví ve finančních předpisech 
EIT uvedených v čl. 21 odst. 1.
4. Finanční příspěvek EIT do znalostních 
a inovačních společenství:
a) může pokrýt až 100 % celkových 
způsobilých nákladů na činnosti 
znalostních a inovačních společenství 
s přidanou hodnotou;
b) nesmí překročit 25 % ročního rozpočtu 
znalostního a inovačního společenství, jež 
se vypočítá na základě průměru za tři 
roky.
5. EIT zavede přezkumný mechanismus 
pro přidělení podstatného podílu svého 
ročního finančního příspěvku znalostním 
a inovačním komunitám. Přezkumný 
mechanismus zahrnuje posouzení kvality 
a potenciálu projektů navržených 
v ročních obchodních plánech znalostních 
a inovačních společenství a jejich 
výkonnost v předchozích letech, kterou lze 
doložit průběžným sledováním podle
článku 7a;
6. Znalostní a inovační společenství nebo 
jejich partnerské organizace mohou 
požádat o pomoc Unie, zejména v rámci 
jejích programů a fondů, a to v souladu 
s jejich příslušnými předpisy a za stejných 
podmínek jako u ostatních žádostí. 
V takovém případě se tato pomoc 
neposkytuje na činnosti, které jsou již 
financovány ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. Finanční příspěvky 
z ostatních programů a fondů Unie nesmí 
překročit 25 % ročního rozpočtu 
znalostního a inovačního společenství, jež 
se vypočítá na základě průměru za tři 
roky.“

Or. en

(Článek 14 nařízení se přesouvá do článku 7-a.)
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Odůvodnění
V zájmu přehlednosti jsou finanční zdroje (článek 14) a zásady financování sloučeny do 
jednoho článku a pozměněny tak, aby zahrnovaly princip pákového efektu znalostních a 
inovačních společenství (maximální příspěvek EIT ve výši 25 % a maximální celkový 
příspěvek z fondů EU ve výši 50 %) a přezkumný mechanismus pro roční příspěvky 
znalostním a inovačním společenstvím.

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 294/2008
Článek 7 a (nový) – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásady hodnocení a sledování znalostních 
a inovačních společenství

Zásady sledování a hodnocení znalostních 
a inovačních společenství

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 294/2008
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Průběžné sledování zahrnuje:
a) přispění znalostních a inovačních 
společenství k plnění zvláštních cílů 
programu Horizont 2020;
b) obecné ukazatele výkonnosti 
znalostních a inovačních společenství na 
základě jejich společných hlavních 
ukazatelů;
c) specifické sledování výkonnosti 
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znalostních a inovačních společenství na 
základě individuálních cílů a klíčových 
ukazatelů výkonnosti stanovených 
v obchodních plánech jednotlivých 
znalostních a inovačních společenství.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasněji definovat zásady sledování znalostních a inovačních společenství.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výkonnost znalostních a inovačních 
společenství měřená pomocí průběžného 
sledování slouží jako základ přezkumného 
mechanismu pro přidělení ročního 
finančního příspěvku EIT znalostním a 
inovačním společenstvím podle článku 7a 
(4a).

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 b (nový)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Výkonnost znalostních a inovačních 
společenství měřená pomocí průběžného 
sledování slouží jako základ přezkumného 
mechanismu pro určení ročního 
finančního příspěvku pro znalostní a 
inovační společenství ze strany EIT. Při 
rozvíjení systému sledování ze strany EIT 
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a Komise je třeba vzít v úvahu předběžný 
seznam ukazatelů uvedený v příloze II.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení č. 294/2008
Čl. 7 b – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvání, pokračování a ukončení 
znalostního a inovačního společenství

Trvání, pokračování a ukončení 
financování znalostního a inovačního 
společenství

Or. en

Odůvodnění

Znalostní a inovační společenství mohou fungovat i nadále bez financování ze strany EU. Je 
nutné včas nastavit financování znalostních a inovačních společenství, nikoli jejich samotnou 
existenci.

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Počáteční doba financování znalostních 
a inovačních společenství ze strany EIT je 
tři roky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 7 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Podle výsledků průběžného sledování a 
pravidelných hodnocení stanovených 
článkem 7a může správní rada každé tři 
roky rozhodnout o prodloužení 
financování činností znalostního 
a inovačního společenství, pokud toto 
společenství prokáže, že plní své cíle a cíle 
EIT.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. EIT zveřejní svůj jednací řád, svá 
konkrétní finanční pravidla podle čl. 21 
odst. 1 a podrobná kritéria pro výběr 
znalostních a inovačních společenství 
uvedených v článku 7 před výzvami
k předkládání návrhů pro výběr 
znalostních a inovačních společenství.“

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
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Nařízení č. 294/2008
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. EIT bezodkladně zveřejňuje svůj 
strategický program inovací, klouzavý 
tříletý pracovní program a výroční 
zprávu o činnosti uvedenou v článku 15
a výsledky sledování a hodnocení EIT a 
znalostních a inovačních společenství.“

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – návětí
Nařízení č. 294/2008
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Čl. 14 odst. 2 se nahrazuje tímto: (10) Článek 14 se zrušuje.

Or. en

(Viz článek 7-a (nový).)

Odůvodnění

V zájmu přehlednosti byly finanční zdroje (článek 14) a zásady financování sloučeny do 
jednoho článku (článek 7-a).

Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení č. 294/2008
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Znalostní a inovační společenství jsou vypouští se
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financována zejména z těchto zdrojů:
a) z příspěvků od partnerských organizací, 
které představují podstatný zdroj 
financování;
b) z povinných nebo dobrovolných 
příspěvků od členských států, třetích zemí 
nebo jejich veřejných orgánů;
c) z příspěvků od mezinárodních subjektů 
nebo institucí;
d) z příjmů získaných z vlastní činnosti a 
poplatků z práv duševního a 
průmyslového vlastnictví znalostních 
a inovačních společenství;
e) z kapitálových dotací, včetně dotací 
spravovaných nadací EIT;
f) z odkazů, darů nebo příspěvků od 
jednotlivců, institucí, nadací nebo jiných 
vnitrostátních subjektů;
g) z příspěvků od EIT;
h) z finančních nástrojů, včetně těch, 
které jsou financovány ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.
Příspěvky mohou zahrnovat věcné 
příspěvky.“

Or. en

(Viz článek 7-a (nový).)

Odůvodnění

V zájmu přehlednosti byly finanční zdroje (článek 14) a zásady financování sloučeny do 
jednoho článku (článek 7-a).

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11
Nařízení č. 294/2008
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„4. Příspěvek EIT může pokrýt až 100 % vypouští se
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celkových způsobilých nákladů na 
činnosti znalostních a inovačních 
společenství s přidanou hodnotou.“

Or. en

(Viz článek 7-a (nový).)

Odůvodnění

V zájmu přehlednosti byly finanční zdroje (článek 14) a zásady financování sloučeny do 
jednoho článku (článek 7-a).

Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení č. 294/2008
Čl. 15 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) klouzavý tříletý pracovní program 
obsahující prohlášení o hlavních prioritách 
a plánovaných iniciativách EIT a 
znalostních a inovačních společenství, 
včetně odhadu finančních potřeb a zdrojů a 
úmyslu pokračovat ve financování 
jednotlivých znalostních a inovačních 
společenství nebo jej ukončit. Obsahuje 
také vhodné ukazatele pro sledování 
činností znalostních a inovačních 
společenství a EIT. EIT předá předběžný 
klouzavý tříletý pracovní program Komisi, 
Evropskému parlamentu a Radě, a to do 
31. prosince každého roku n–2. Komise, 
Evropský parlament a Rada do tří měsíců 
vydá stanovisko. EIT vydaná stanoviska
náležitě zohlední a v případě nesouhlasu 
svůj postoj odůvodní. EIT předá konečný 
pracovní program pro informaci 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů;

Or. en
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Odůvodnění

Subjekty s pravomocí přijímat rozhodnutí by měly mít větší dohled nad schvalováním tříletých 
pracovních programů. V počáteční fázi EIT byl návrh prvního tříletého pracovního programu 
předložen Parlamentu, Radě a Komisi k připomínkám, avšak budoucí pracovní programy EIT 
by měly podléhat postupu přezkumu Parlamentem a Radou.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení č. 294/2008
Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) každoročně do 30. června výroční 
zprávu. Ve zprávě jsou uvedeny činnosti 
provedené ze strany EIT a znalostních 
a inovačních společenství v průběhu 
předchozího kalendářního roku 
a hodnoceny výsledky s ohledem na 
stanovené cíle, ukazatele a časový rozvrh, 
rizika spojená s prováděnými činnostmi, 
využívání zdrojů a celkovou činností EIT.“

(b) každoročně do 30. června výroční 
zprávu. Ve zprávě jsou uvedeny činnosti 
provedené ze strany EIT a znalostních 
a inovačních společenství v průběhu 
předchozího kalendářního roku 
a hodnoceny výsledky s ohledem na 
stanovené cíle, ukazatele a časový rozvrh, 
rizika spojená s prováděnými činnostmi, 
využívání zdrojů a celkovou činností EIT.
Každý rok předkládá ředitel EIT výroční 
zprávu příslušným výborům Evropského 
parlamentu.“

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje, aby byl u příležitosti zveřejnění výroční zprávy zaveden pravidelný 
dialog mezi EIT a Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 – písm. b a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 16 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„2b. V hodnocení se posuzují aspekty 
týkající se k podpory zapojení účastníků 
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z méně výkonných regionů a účasti 
malých a středních podniků. Dále 
zohlední přínos EIT pro priority strategie 
Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy.“

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení EIT musí mít širší záběr. Musí zohledňovat obecné cíle dlouhodobé strategie Unie, 
nikoli pouze své vlastní.

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14 – písm. -a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14-a) V článku 17 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:
„1. Poprvé do 30. června 2011 a dále 
každých sedm let vypracuje EIT návrh 
sedmiletého strategického programu 
inovací, předloží jej Komisi a zpřístupní 
veřejnosti.“

Or. en

Odůvodnění

xxx.

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14 – písm. -a a (nové)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14-aa) V článku 17 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:
„2. Strategický program inovací určí
dlouhodobou strategii EIT v rámci 
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inovačního prostředí v EU a zahrne 
posouzení jeho dopadu a jeho kapacity 
pro vytvoření přidané hodnoty 
z hlediska inovací v rámci Unie. 
Strategický program inovací zohlední 
výsledky sledování a hodnocení EIT, jak 
je uvedeno v článku 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení č. 294/2008
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 17 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„Komise zohlední důležité aspekty 
strategického programu inovací a začlení 
je do budoucího návrhu společného 
strategického rámce pro výzkum a inovace 
v následujícím programovém období.“

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 15
Nařízení č. 294/2008
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

společenství se poskytuje v rámci tohoto 
finančního krytí.“

Or. en

Odůvodnění

Konečná částka bude vložena později, jakmile budou ukončena jednání o víceletém finančním 
rámci.

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 20 a (nový)
Nařízení č. 294/2008
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Vkládá se příloha, která zní:
„Příloha Ia
Neúplný seznam obecných ukazatelů 
výkonnosti pro sledování znalostních a 
inovačních společenství 
Vstup:
a) Rozpis příspěvků partnerů do ročního 
rozpočtu (věcné nebo v hotovosti)
b) Rozpis rozpočtu podle druhu činnosti 
(výzkum, vzdělávání, inovace, režijní 
náklady)
Výstup a dopad:
a) Počet vypracovaných studijních plánů 
a vyškolených studentů
b) Počet výzkumných projektů a publikací
c) Počet zúčastněných společností, včetně 
podílu malých a středních podniků, 
výzkumných ústavů a vysokých škol;
e) Počet udělených patentů v poměru 
k výši investovaných prostředků a počet 
předaných patentů
g) Počet vytvořených osamostatněných 
společností
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h) Počet inovačních činností 
uskutečněných v zapojených firmách.“

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Má-li se Evropa zotavit z několika krizí, jimž v současnosti čelí, musí nalézt způsoby rozvoje 
svých inovačních schopností a udržitelná a účinná řešení společenských problémů, například 
těch, které jsou uvedeny v programu Horizont 2020, k nimž však rovněž patří zaměstnanost a 
vytváření hodnot.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl založen v rámci Lisabonské strategie pro 
růst a zaměstnanost v roce 2008 s cílem posílit inovační schopnosti Evropy.

Představuje první pokus EU o propojení tří stran znalostního trojúhelníku (vysokoškolské 
vzdělávání, výzkum a inovace). EIT začal fungovat v roce 2010 a jeho příspěvek z rozpočtu 
EU v období 2008–2013 činil 309 milionů EUR.

Prostřednictvím činností znalostních a inovačních společenství EIT podporuje užší spolupráci 
mezi vysokými školami, výzkumnými středisky a podniky s cílem překlenout mezeru mezi 
výzkumem, vzděláváním a podnikatelskou činností, a posílit tak inovační schopnost EU.

Od roku 2010 fungují tři znalostní a inovační společenství (v oblasti přizpůsobování se 
změnám klimatu a zmírňování jejich dopadů (Climate–KIC), budoucích informačních a 
komunikačních společností (EIT ICT Labs) a udržitelné energie (KIC InnoEnergy)) v rámci 
16 center společného umístění ve 12 zemích EU a se zapojením více než 200 partnerů.

Dosavadní zkušenosti se znalostními a inovačními společenstvími ukazují na rostoucí počet 
účastníků (včetně průmyslu), dobrý pákový efekt, větší efektivitu a již zcela konkrétní 
výstupy (vyškolení studenti, zakládání podniků).

Návrh Komise

Komise navrhuje poskytnout EIT rozpočet ve výši přibližně 3 miliard EUR a začlenit rozsah 
jeho působnosti do programu Horizont 2020. Rozpočet bude přidělen ve dvou splátkách: 
první na upevnění stávajících znalostních a inovačních společenství a na založení tří dalších 
v roce 2014; druhý po přezkumu na konci roku 2017 na pokračování činností dříve vzniklých 
znalostních a inovačních společenství a na založení dalších tří.

Změny, které Komise v nařízení o EIT navrhuje, dále vyjasňují rozsah příspěvků EIT 
znalostním a inovačním společenstvím, kritéria pro jejich založení a zásady jejich hodnocení, 
trvání a ukončení.

Strategický program inovací (přijatý v samostatném dokumentu) přiložený k nařízení o EIT 
vedle toho nastiňuje priority EIT na období 2014–2020, pracovní program a možnosti jeho 
fungování a financování znalostních a inovačních společenství.

Postoj zpravodaje
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1. Rozpočet a cíle EIT

EIT se zatím jeví jako úspěšný a perspektivní nástroj k ucelenému a otevřenému provádění 
činností zaměřených na inovace, které zapojí soukromý i veřejný sektor a vysokoškolské 
partnery do dynamického procesu inovace.

V porovnání s jinými formami iniciativ partnerství veřejného a soukromého sektoru přináší 
EIT díky propojení výzkumu, inovací a vzdělávání přidanou hodnotu, kterou ostatní stávající 
iniciativy nemají.

Zpravodaj proto podporuje postupné navyšování rozpočtu v období 2014–2020, jak navrhuje 
Komise, a zakládání nových znalostních a inovačních společenství.

Nová znalostní a inovační společenství by měla být zařazena mezi prioritní oblasti programu 
Horizont 2020 a začleněna do pilířů „společenské výzvy“ a „vedoucí postavení v klíčových 
průmyslových technologiích“.

Právě v těchto oblastech EU musí spojit své úsilí, společně nalézat a zavádět inovativní řešení 
a podporovat podnikatelské iniciativy.

Zpravodaj podporuje návrh na hodnocení EIT v polovině období, které by posoudilo jeho 
výkonnost, stane-li však EIT součástí programu Horizont 2020, neexistuje žádný zvláštní 
důvod k tomu, aby v porovnání s ostatními částmi programu Horizont 2020 podléhal 
samostatnému hodnocení.

2. Zásady výběru znalostních a inovačních společenství

Zpravodaj se domnívá, že by nemělo být předem určeno, kolik znalostních a inovačních 
společenství by EIT měl založit a za jakým účelem.

Postupné vytváření znalostních a inovačních společenství a stanovování jejich priorit, tak jak 
je navrhuje Komise, není dostatečně odůvodněné. Existují i jiná témata, která lze označit za 
naléhavá nebo perspektivní.

Zpravodaj navrhuje, aby výběr znalostních a inovačních společenství namísto toho probíhal 
v rámci otevřeného, transparentního a konkurenčního procesu. Na základě předloženého 
návrhu by EIT jmenoval co nejvíce znalostních a inovačních společenství v závislosti na 
finančních možnostech, a to pod podmínkou, že splňují kritéria výběru a kvality a jejich
oblast působnosti spadá pod priority programu Horizont 2020.

Při výběru by EIT měl rovněž zohlednit skutečnost, že některá znalostní a inovační 
společenství nemusí nutně být stejně kapitálově náročná jako ostatní.
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3. Zásady financování znalostních a inovačních společenství

Přezkumný mechanismus

Znalostní a inovační společenství by se měla každý rok ucházet o dostupný rozpočet, jak EIT 
zavedl již v roce 2012. Tím by se zajistilo, že finanční prostředky získají pouze ty 
nejperspektivnější a nejhodnotnější projekty a že nedoje k náhodnému přidělení prostředků, 
které by hrozilo v případě předem daného přídělu.

Roční příspěvek by vycházel z hodnocení ročních obchodních plánů, cílů, dosažených 
výsledků a budoucího potenciálu znalostních a inovačních společenství.

Zpravodaj navrhuje, aby zásady konkurenčního přidělování prostředků byly součástí nařízení.

Pákový efekt

EIT doposud zajišťuje přibližně 25 % rozpočtu znalostních a inovačních společenství, 
přičemž zbývajících 75 % doplňují další veřejní nebo soukromí partneři (včetně vlastních 
zdrojů partnerů, veřejného financování ze strany členských států, finančních prostředků 
z jiných iniciativ EU, jako je například sedmý rámcový program, strukturálních fondů a 
v budoucnu rovněž programu Horizont 2020).

Zpravodaj navrhuje tuto zásadu zahrnout do nařízení.

Dále je třeba zabránit tomu, aby došlo k oslabení efektu součinnosti EIT v případě, že by byl 
finanční příspěvek EIT v příliš velké míře využíván jako páka pro jiné fondy EU. Zpravodaj 
navrhuje, aby byla stanovena další horní hranice maximálně 25 % prostředků z fondů EU, 
které znalostní a inovačních společenství mohou získat společně s příspěvkem EIT.

Zajištění udržitelnosti

U některých aktivit znalostních a inovačních společenství Komise ve střednědobém horizontu 
předpokládá financování z vlastních zdrojů. Má-li jej být dosaženo, je nutné mezi úkoly 
znalostních a inovačních společenství zařadit vypracování strategie financování.

4. Programování, sledování a hodnocení

Zpravodaj navrhuje, aby byl strategický program inovací přijímán správní radou a začleněn 
do budoucího rámce pro výzkum a inovace (Horizont 2021–2018). Na druhou stranu by však 
subjekty s pravomocí přijímat rozhodnutí měly mít větší dohled nad přijímáním tříletých 
pracovních programů EIT.

V počáteční fázi EIT byl návrh prvního tříletého pracovního programu předložen Parlamentu, 
Radě a Komisi k připomínkám. Zpravodaj je přesvědčen, že u příštích tříletých pracovních 
programů EIT by tomu mělo být stejně.

Dále se navrhuje, aby byl u příležitosti zveřejnění výroční zprávy EIT zaveden pravidelný 
dialog mezi ředitelem EIT a Evropským parlamentem.

EIT rovněž předpokládá zavedení systému sledování, který se zaměří na čtyři úrovně činností 
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(úroveň programu Horizont 2020, úroveň EIT, úroveň všech znalostních a inovačních 
společenství, úroveň jednotlivých znalostních a inovačních společenství). Zpravodaj navrhuje 
tuto zásadu zahrnout do nařízení.

5. Rozšíření koncepce inovací

Nejen technologická řešení

Činnosti EIT se v současné době zaměřují na podporu technických a průmyslových řešení. Ta 
jsou sice nezbytná, avšak v žádném případě nestačí na řešení problémů, jimž dnes EU čelí.

Zpravodaj je přesvědčen, že stejnou pozornost jako technologická řešení vyžadují 
netechnologické, organizační a systémové inovace  a inovace ve veřejném sektoru.

Podobně by bylo vhodné zvážit podporu sociálního podnikání, neboť sociální podniky jsou ze 
své podstaty obvykle velmi inovativní, ať už díky zboží nebo službám, které nabízejí, nebo 
díky modelům své organizace.

Práva k duševnímu vlastnictví

V době, kdy se na první místo co do počtu patentů dostává Čína, EU potřebuje rozvíjet 
„inteligentní“politiku práv k duševnímu vlastnictví, která by jí umožnila vytvořit si vlastní 
značku.1

Selhání trhu v souvislosti s uplatňováním práv k duševnímu vlastnictví v praxi znevýhodňuje 
především malé a střední podniky, například tím, že znemožňuje jejich účast na výměnách 
práv k duševnímu vlastnictví, k nimž obvykle dochází mezi většími tržními subjekty, a 
vystavuje je soudnímu zhodnocení patentů.

EIT by jakožto přední evropský ústav pro inovace měl rozvíjet a prosazovat inovativní 
postupy přizpůsobené standardním evropským subjektům.

EIT a znalostní a inovační společenství by měly být „laboratoří“ na podporu rozvoje 
diferencovaných politik práv k duševnímu vlastnictví, které mohou naplnit potřeby různých 
odvětví a subjektů v celé Evropě, především malých a středních podniků, vysokých škol a 
veřejných orgánů, a sloužit jejich zájmům.

6. Správa a zapojení

Znalostní a inovační společenství jsou sice inovativní, samostatně organizovaná a mají spíše 
obchodní strukturu, přesto je však nutné pro všechna společenství stanovit určité společné 
minimální znaky, které zajistí dodržení zásad otevřenosti, transparentnosti a vyváženosti 
zájmů. Tato potřeba je o to důležitější, že znalostní a inovační společenství jsou částečně 
financována z veřejného rozpočtu.

                                               
1 V roce 2010 byl podíl patentových přihlášek jednotlivých zemí na celkovém počtu podaných patentů 15,1 % 
v Evropě (stagnace), 53,6 % v USA (pokles), 82,1 % v Japonsku (stagnace) a 72,7 % v Číně (výrazný nárůst).
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Zejména struktura těchto společenství jim musí umožňovat další vývoj a zabránit zablokování 
nebo uzavírání.  Noví partneři musí dostat šanci připojit se ke znalostním a inovačním 
společenstvím a podílet se na jejich činnosti, přičemž navrhovaná práva k duševnímu 
vlastnictví musí všem subjektům zajistit stejné příležitosti.

Součástí strategie EIT a znalostních a inovačních společenství by mělo být širší zapojení nově 
příchozích subjektů a zejména větší účast malých a středních podniků.

Znalostní a inovační společenství by měla, stejně jako se předpokládá u EIT, založit fórum 
zúčastněných stran ve svém oboru a svolávat jej alespoň jednou ročně.

EIT by dále měl poskytnout příležitosti méně výkonným regionům Evropy, aby se mohly do 
znalostních a inovačních společenství zapojit a využívat jejich výhod, a to zejména těm, které 
v současné době inovace nejvíce potřebují k překonání krize.

7. Doplňkovost s dalšími nástroji programu Horizont 2020 

Je nutné podrobněji vyjasnit doplňkovost znalostních a inovačních společenství s dalšími 
činnostmi spadajícími do rámce programu Horizont 2020.

Existuje několik dosud nezodpovězených otázek ohledně konkrétní úlohy znalostních a 
inovačních společenství ve výzkumném prostředí EU, zejména co se týče jejich vztahu 
k iniciativám v oblasti společného plánování, evropským technologickým platformám, 
společným technologickým iniciativám nebo programům ERA-NET, ale také k programu 
Erasmus pro všechny, znalostním aliancím a aliancím pro dovednosti v odvětví a tzv. akcím 
Marie Curie.

Zpravodaj je přesvědčen, že by Komise měla provést zejména komplexní posouzení všech 
různých druhů partnerství veřejného a soukromého sektoru navázaných v rámci různých 
programů pro výzkum a inovace.

Cílem by mělo být posoudit nejefektivnější modely partnerství, určit základní znaky úspěchu 
a směřovat k racionalizaci a zjednodušení výzkumného a inovačního prostředí v budoucím 
finančním rámci.


