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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský inovační a technologický institut (EIT) byl zřízen nařízením (ES) č. 294/2008 
s cílem posílit inovační kapacitu Evropy. Je prvním pokusem EU o propojení 
vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací v rámci tzv. znalostního trojúhelníku. 
K tomuto propojení dochází především prostřednictvím znalostních a inovačních 
společenství, která v dlouhodobém horizontu spojují organizace v otázkách společenských 
výzev. EIT začal fungovat v roce 2010 a sídlí v Budapešti.

Existuje obecná politická vůle podporovat další existenci EIT, a navrhovatel proto velmi vítá 
návrh strategického programu inovací.

Mechanismy koordinace mezi iniciativami EU
Je však nutné na samém počátku zdůraznit, že by měl být uplatňován mechanismus 
koordinace mezi EIT a dalšími činnostmi v rámci programu Horizont 2020. EIT by měl 
podporovat vzájemné vztahy mezi znalostními a inovačními společenstvími napříč všemi 
pilíři programu Horizont 2020 a dalšími iniciativami a přitom brát náležitě v úvahu riziko 
překrývání.

Rozšíření priorit strategického programu inovací
Navrhovatel vítá tematické oblasti strategického programu inovací, ale navrhuje, aby v něm 
obsažené priority byly rozšířeny nad rámec udržitelného dodavatelského řetězce od zdrojů ke 
spotřebitelům, inovací pro zdravý život a aktivní stárnutí, udržitelného průzkumu, těžby, 
zpracování, recyklace a nahrazování surovin, inteligentní bezpečné společnosti a městské 
mobility. Při určování nových prioritních oblastí by EIT měl navázat pravidelný dialog 
s institucemi EU.

Rozšíření účasti ve všech členských státech a podpora součinnosti struktur EIT ve 
prospěch zejména malých a středních podniků
EIT jakožto elitní institut musí novým pojetím organizace výzkumu, vysokoškolského 
vzdělávání a podnikání posilovat zapojení soukromého sektoru, zejména malých a středních 
podniků, do znalostního trojúhelníku. Tím se povzbudí lepší přeměna výsledků výzkumu do 
podoby nových inovativních produktů a služeb. Znalostní a inovační společenství by měla 
regiony podporovat v činnostech, které jsou v tomto procesu zaměřeny na „inteligentní 
specializaci“ a „cestu k excelenci“, jež umožní zapojení aktérů ze všech regionů Evropy.

Správa práv duševního vlastnictví
Na závěr by si navrhovatel přál, aby EIT rozvíjel novou inovativní politiku práv duševního 
vlastnictví a s ní související postupy, které dokáží naplnit potřeby zúčastněných subjektů po 
celé Evropě, zejména malých a středních podniků, a sloužit jejich zájmům.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 1.1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 1.1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Právě za tímto účelem byl zřízen EIT –
s cílem přispět k udržitelnému 
hospodářskému růstu 
a konkurenceschopnosti posilováním 
inovační a podnikatelské kapacity Unie 
a jejích členských států a podpořit její 
potenciál přeměňovat výsledky výzkumu 
a inovací do podoby vysoce hodnotných 
produktů a služeb. Tím, že plně začleňuje 
znalostní trojúhelník vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací, bude 
institut výrazně přispívat k řešení 
společenských výzev v rámci programu 
Horizont 2020 a přinese systémovou 
změnu způsobu, jakým evropští inovativní
aktéři spolupracují v rámci otevřených 
inovačních modelů, které podporují 
začleňování.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 1.1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby tohoto cíle dosáhl, kombinuje EIT 
strategickou orientaci na úrovni EIT se 

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

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

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 1.1 – pododstavec 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uspořádání znalostních a inovačních 
společenství jako samostatných právních 

Uspořádání znalostních a inovačních 
společenství jako samostatných právních 
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subjektů vedených generálním ředitelem 
znamená jasný odklon od tradičního 
přístupu založeného na více příjemcích.
Všechna znalostní a inovační společenství 
navíc při strategickém plánování svých 
činností uplatňují podnikatelskou logiku 
a všechna znalostní a inovační společenství 
zavedla koncepci společného umístění:
spojení různých týmů na jednom fyzickém 
místě, působení ve funkci „zúčtovacího 
střediska“ pro mnoho činností znalostního 
a inovačního společenství a kombinování 
schopností a dovedností rozvinutých 
v různých oblastech specializace na 
celoevropské úrovni.

subjektů vedených generálním ředitelem 
znamená jasný odklon od tradičního 
přístupu založeného na více příjemcích.
Všechna znalostní a inovační společenství 
navíc při strategickém plánování svých 
činností uplatňují podnikatelskou logiku 
a všechna znalostní a inovační společenství 
zavedla koncepci společného umístění:
spojení různých týmů na jednom fyzickém 
místě, působení ve funkci „zúčtovacího 
střediska“ pro mnoho činností znalostního 
a inovačního společenství a kombinování 
schopností a dovedností rozvinutých 
v různých oblastech specializace na 
celoevropské úrovni. Znalostní a inovační 
společenství by měla být schopna 
mobilizovat investice a dlouhodobé 
závazky podnikatelského sektoru.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 1.3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

EIT bude významně přispívat k cílům 
stanoveným v programu Horizont 2020, 
zejména prostřednictvím řešení 
společenských výzev způsobem 
doplňujícím ostatní iniciativy v těchto 
oblastech. V rámci programu Horizont 
2020 bude EIT součástí priority
„společenské výzvy“, bude však uplatňovat 
přístup souvislé interakce mezi všemi cíli, 
rovněž bude přispívat k „vedoucímu 
postavení průmyslu a rámcům 
konkurenceschopnosti“ podněcováním 
výzkumu motivovaného výsledky 
a podporováním zavádění otevřených 
inovačních modelů, které podporují 
začleňování, mezi inovativními malými 
a středními podniky s vysokým růstem. A 
v neposlední řadě bude přispívat 
k budování „vynikající vědecké základny“ 
podporováním mobility překračující 
hranice – oborů, odvětví a zemí –
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postgraduálního vysokoškolského studia.
EIT tak bude významně přispívat 
k prosazování rámcových podmínek 
nutných pro realizaci inovativního 
potenciálu výzkumu EU a podporu 
dokončení evropského výzkumného 
prostoru.

a začleňováním kultury podnikání 
a podstupování rizik do inovativního 
postgraduálního vysokoškolského studia.
EIT tak bude významně přispívat 
k prosazování rámcových podmínek 
nutných pro realizaci inovativního 
potenciálu výzkumu EU a podporu 
dokončení evropského výzkumného 
prostoru. Evropská komise po konzultaci 
s EIT navrhne mechanismus pro 
koordinaci EIT a dalších činností v rámci 
programu Horizont 2020, který by měl být 
zaveden EIT.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 1.3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Existují i příležitosti pro vzájemně se 
posilující působení s politikou soudržnosti 
Unie pomocí řešení vazeb mezi místními 
a celosvětovými aspekty inovací. Jedním 
z klíčových úkolů znalostních 
a inovačních společenství EIT je 
podporovat regiony v činnostech, které 
jsou v tomto procesu zaměřeny na 
„inteligentní specializaci“ a „cestu 
k excelenci“, jež aktérům ze všech regionů 
Evropy poskytnou příležitost využívat 
výhod plynoucích z EIT a podílet se na 
jeho činnostech. Střediska společného 
umístění zajišťují přeshraniční spolupráci 
a jejich postavení jim umožňuje zhodnotit 
různé programy financování z jejich 
příslušných regionů. Střediska společného 
umístění hrají zásadní úlohu při posilování 
aspektu propojení místní a celosvětové 
úrovně znalostního a inovačního 
společenství jako celku, také pomocí úzké 
spolupráce s regionálními orgány, zejména 
s těmi, které se podílejí na přípravě 
a provádění regionálních inovačních 
strategií pro inteligentní specializaci
(RIS3). Kromě toho by bylo možné dále 
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a programů na úrovni EU pravděpodobně 
nabízí zejména přínosy ze spolupráce 
a koordinace. Protože podstata koncepce 
institutu EIT / znalostních a inovačních 
společenství spočívá v přidávání hodnoty 
k stávající evropské excelenci, budou se 
znalostní a inovační společenství –
současná i budoucí – ze své definice snažit 
tuto součinnost prozkoumat v nejvyšší 
možné míře. Znalostní a inovační 
společenství budou přidávat hodnotu 
případným iniciativám v příslušných 
oblastech včetně iniciativ společného 
plánování, evropských inovačních 
partnerství a partnerství veřejného 
a soukromého sektoru.

posílit vazby mezi znalostními 
a inovačními společenstvími a místními 
klastrovými organizacemi, aby se zvýšilo 
zapojení malých a středních podniků do 
činností znalostních a inovačních 
společenství. Vznikající koncepce 
regionálních inovačních a zaváděcích 
společenství (RIC) postavených na 
znalostních a inovačních společenstvích je 
modelem, který může účinně přispívat 
k propojenosti a vazbám na politiku 
soudržnosti a její nástroje financování. 
Ačkoli příležitosti k součinnosti se liší 
v závislosti na tematické oblasti 
znalostního a inovačního společenství, zdá 
se, že řada iniciativ a programů na úrovni 
EU pravděpodobně nabízí zejména přínosy 
ze spolupráce a koordinace. Protože 
podstata koncepce institutu EIT / 
znalostních a inovačních společenství 
spočívá v přidávání hodnoty k stávající 
evropské excelenci, budou se znalostní 
a inovační společenství – současná 
i budoucí – ze své definice snažit tuto 
součinnost prozkoumat v nejvyšší možné 
míře. Znalostní a inovační společenství 
budou přidávat hodnotu případným 
iniciativám v příslušných oblastech včetně 
iniciativ společného plánování, evropských 
inovačních partnerství a partnerství 
veřejného a soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 1.3 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V praxi budou příležitosti k součinnosti 
vznikat různými způsoby, od jednoho 
znalostního a inovačního společenství 
k druhému a od jednotlivé výzvy k další.
Dnes jsou na úrovni znalostních 
a inovačních společenství rozvíjeny vazby 
s ostatními iniciativami, které se liší podle 
konkrétních rysů každého znalostního 

V praxi budou příležitosti k součinnosti 
vznikat různými způsoby, od jednoho 
znalostního a inovačního společenství 
k druhému a od jednotlivé výzvy k další.
Dnes jsou na úrovni znalostních 
a inovačních společenství rozvíjeny vazby 
s ostatními iniciativami, které se liší podle 
konkrétních rysů každého znalostního 
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a inovačního společenství a jeho tematické 
oblasti.

a inovačního společenství a jeho tematické 
oblasti. Kromě toho by měl EIT 
podporovat součinnost a vzájemné vztahy 
mezi znalostními a inovačními 
společenstvími napříč všemi pilíři 
programu Horizont 2020 a dalšími 
iniciativami a brát přitom náležitě 
v úvahu riziko překrývání.

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 2.1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Přístup „EIT jako investora“ znamená 
zaměřit se na určování nejlepších 
strategických příležitostí a výběr portfolia 
partnerství světové úrovně – znalostních 
a inovačních společenství – pro jejich 
využívání. V rámci tohoto přístupu EIT 
poskytuje znalostním a inovačním 
společenstvím roční granty podle 
předchozích výsledků těchto znalostních 
a inovačních společenství a podle činností 
navrhovaných v jejich podnikatelském 
plánu, a to na základě jednoznačných 
a transparentních postupů. Posouzení 
podnikatelských plánů podpoří externí, 
nezávislí odborníci. Z tohoto pohledu by 
EIT měl nejen vytyčovat obecné směry 
a vize, ale musí znalostním a inovačním 
společenstvím zajišťovat i odpovídající 
úroveň podpory a monitorovat jejich 
výkonnost a podávat o ní zprávy, aniž by 
zacházel do přílišných podrobností či 
způsoboval dodatečnou administrativní 
zátěž. Současně mají znalostní a inovační 
společenství značnou míru volnosti pro 
definování svých vnitřních strategií 
a organizace i pro uskutečňování své 
činnosti a mobilizaci talentů a potřebných 
zdrojů.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 2.1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 2.1.1 – pododstavec 5 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bude povzbuzovat znalostní a inovační 
společenství k vývoji širší škály 
vzdělávacích a školicích činností.

bude povzbuzovat znalostní a inovační 
společenství k vývoji širší škály 
vzdělávacích a školicích činností v celé EU 
a poskytovat k těmto činnostem 
poradenství.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 2.1.2 – pododstavec 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 13

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 2.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V počátečním období se EIT soustředil 
hlavně na svou snahu o zakládání 
znalostních a inovačních společenství.
Jasným cílem EIT musí být posílení 
stávajících center excelence, přičemž je 
třeba podporovat širokou účast členských 
států. EIT bude muset zajistit, aby byl 
přínosný i pro oblasti Unie, které se 
znalostních a inovačních společenství 
přímo neúčastní. Proto je pro EIT zásadním 
úkolem aktivně podporovat šíření 
osvědčených postupů pro začlenění 
znalostního trojúhelníku s cílem vytvořit 
společnou inovační kulturu a kulturu 
sdílení znalostí.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT se bude podílet na podpoře rozvoje 
inovativní politiky práv duševního 



AD\909043CS.doc 13/19 PE491.106v02-00

CS

vlastnictví a s ní souvisejících postupů, 
které mohou naplnit potřeby 
zúčastněných subjektů v celé Evropě, 
zejména malých a středních podniků, 
a sloužit jejich zájmům. Tím se povzbudí 
lepší přeměna výsledků výzkumu do 
podoby nových inovativních produktů 
a služeb. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 2.2 – odst. 9 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zaujme vůdčí roli v rozvoji inovativní 
politiky práv duševního vlastnictví a s ní 
souvisejících postupů, které mohou 
naplnit potřeby zúčastněných subjektů 
napříč Evropou, zejména malých 
a středních podniků, a sloužit jejich 
zájmům,

Pozměňovací návrh 16

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 2.2 – odst. 9 – odrážka 4 b (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zajistí vysokou účast soukromého 
sektoru, zvláště malých a středních 
podniků, na znalostním trojúhelníku.

Pozměňovací návrh 17

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 2.3 – pododstavec 5 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zesílila své snahy podpořit EIT při 
zřizování řádného a na kvalitní výsledky 
zaměřeného systému monitorování. Tento 

Komise zesílila své snahy podpořit EIT při 
zřizování řádného a na kvalitní výsledky 
zaměřeného systému monitorování. Tento 
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systém monitorování zajistí plnou 
odpovědnost EIT a znalostních 
a inovačních společenství, kvalitu výstupů, 
přínos pro priority programu Horizont 
2020, a současně umožní dostatečnou 
pružnost podnikatelské dynamiky 
znalostních a inovačních společenství.
Systém dovolí EIT rozvíjet řádnou 
kapacitu pro shromažďování a analýzu 
vstupů ze znalostních a inovačních 
společenství, měřit výkonnost EIT na 
základě jeho vlastních cílů a porovnávat 
EIT a znalostní a inovační společenství 
s osvědčenými postupy na evropské 
i celosvětové úrovni. Systém bude navržen 
pružně a v případě potřeby bude upravován 
tak, aby zohlednil vyvíjející se a rostoucí 
portfolio činností EIT a znalostních 
a inovačních společenství. Na základě 
doporučení nezávislého externího 
hodnocení a obecných ustanovení pro 
monitorování v rámci programu Horizont 
2020 Komise ve spolupráci s EIT 
a znalostními a inovačními společenstvími 
navrhla zřídit na výsledky zaměřený 
systém monitorování výkonnosti pro EIT, 
který se soustředí na čtyři úrovně činnosti:

systém monitorování zajistí plnou 
odpovědnost EIT a znalostních 
a inovačních společenství, kvalitu výstupů, 
přínos pro priority programu 
Horizont 2020, a současně umožní 
dostatečnou pružnost podnikatelské 
dynamiky znalostních a inovačních 
společenství a otevřenost vůči novým 
myšlenkám a partnerům. Systém dovolí 
EIT rozvíjet řádnou kapacitu pro 
shromažďování a analýzu vstupů ze 
znalostních a inovačních společenství, 
měřit výkonnost EIT na základě jeho 
vlastních cílů a porovnávat EIT a znalostní 
a inovační společenství s osvědčenými 
postupy na evropské i celosvětové úrovni.
Systém bude navržen pružně a v případě 
potřeby bude upravován tak, aby zohlednil 
vyvíjející se a rostoucí portfolio činností 
EIT a znalostních a inovačních 
společenství. Na základě doporučení 
nezávislého externího hodnocení 
a obecných ustanovení pro monitorování 
v rámci programu Horizont 2020 Komise 
ve spolupráci s EIT a znalostními 
a inovačními společenstvími navrhla zřídit 
na výsledky zaměřený systém 
monitorování výkonnosti pro EIT, který se 
soustředí na čtyři úrovně činnosti:

Pozměňovací návrh 18

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 3.2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzájemné vztahy mezi EIT a znalostními 
a inovačními společenstvími poskytují 
nejen rámec pro úspěšnou činnost 
znalostních a inovačních společenství, ale 
jsou i ústředním prvkem procesu 
vzájemného učení, který institutu EIT 
umožňuje, aby plnil svou úlohu zkušebního 
stanoviště pro nové inovační modely. Aby 
znalostním a inovačním společenstvím 
zajistil řádné rámcové podmínky, musí EIT 

Vzájemné vztahy mezi EIT a znalostními 
a inovačními společenstvími poskytují 
nejen rámec pro úspěšnou činnost 
znalostních a inovačních společenství, ale
jsou i ústředním prvkem procesu 
vzájemného učení, který institutu EIT 
umožňuje, aby plnil svou úlohu zkušebního 
stanoviště pro nové inovační modely. Aby 
znalostním a inovačním společenstvím 
zajistil řádné rámcové podmínky, musí EIT 
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ve všech fázích procesu poskytovat jasné 
a jednotné pokyny, aniž by však tyto 
pokyny byly příliš normativní. Vzájemné 
působení mezi ústředím EIT a znalostními 
a inovačními společenstvími musí být 
systematické a založené na důvěře, aby 
bylo dosaženo maximální účinnosti.
K tomu by měly přispět jak smluvní vztahy 
mezi EIT a znalostními a inovačními 
společenstvími, tak organizační uspořádání 
ústředí EIT.

ve všech fázích procesu poskytovat jasné 
a jednotné pokyny, aniž by však tyto 
pokyny byly příliš normativní. Tyto 
pokyny by se mohly vztahovat především 
na řízení znalostních a inovačních 
společenství a spolupráci s jejich partnery. 
Vzájemné působení mezi ústředím EIT 
a znalostními a inovačními společenstvími 
musí být systematické a soustavné a dále 
též jasné, transparentní a založené na 
důvěře, aby bylo dosaženo maximální 
účinnosti. K tomu by měly přispět jak 
smluvní vztahy mezi EIT a znalostními 
a inovačními společenstvími, tak
organizační uspořádání ústředí EIT.

Pozměňovací návrh 19

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 3.2 – odst. 3 – odrážka 2a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bude poskytovat pokyny pro řízení 
znalostních a inovačních společenství 
a pro spolupráci s jejich partnery, 

Pozměňovací návrh 20

Návrh rozhodnutí
Příloha – nadpis 3.3 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě toho aktivní konzultace s ostatními 
institucemi EU, zejména s příslušnými 
útvary Komise, od rané fáze celého 
procesu pomohou maximalizovat 
součinnost a vzájemné učení s ostatními 
iniciativami EU.

Kromě toho aktivní konzultace s ostatními 
institucemi EU od rané fáze celého procesu 
pomohou maximalizovat součinnost 
a vzájemné učení s ostatními iniciativami 
EU. EIT naváže pravidelný dialog 
s Evropským parlamentem a s příslušnými 
útvary Komise.

Pozměňovací návrh 21

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Je tedy nutná skutečná změna našich 
systémů a paradigmat inovací. Špičková 
výkonnost v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací, ačkoli 
zcela zjevně v celé Evropské unii existuje, 
zůstává příliš často roztříštěná. Evropa 
musí překonat tento nedostatek strategické 
spolupráce přesahující hranice zemí, 
odvětví i oborů. Evropa kromě toho má 
silnou, otevřenou a skutečnou 
podnikatelskou kulturu vyznačující se 
velkou rozmanitostí malých a středních 
podniků, která je nezbytná k podpoře
hodnoty výzkumu a inovací a pomoci 
s jejím využitím, ke zřizování nových 
projektů a k dosažení skutečného tržního
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motorů inovací, protože nadaní lidé musí 
mít náležité dovednosti, znalosti a postoje, 
aby inovace posunuli kupředu.

využití inovací v odvětvích s potenciálním 
vysokým růstem. Evropa musí podpořit 
úlohu vysokoškolských institucí jako 
motorů inovací, protože nadaní lidé musí 
mít náležité dovednosti, znalosti a postoje, 
aby inovace posunuli kupředu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh rozhodnutí
Příloha – část 1 – bod 1.1 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uspořádání znalostních a inovačních 
společenství jako samostatných právních 
subjektů vedených generálním ředitelem 
znamená jasný odklon od tradičního 
přístupu založeného na více příjemcích.
Všechna znalostní a inovační společenství 
navíc při strategickém plánování svých 
činností uplatňují podnikatelskou logiku 
a všechna znalostní a inovační společenství 
zavedla koncepci společného umístění:
spojení různých týmů na jednom fyzickém 
místě, působení ve funkci „zúčtovacího 
střediska“ pro mnoho činností znalostního 
a inovačního společenství a kombinování 
schopností a dovedností rozvinutých 
v různých oblastech specializace na 
celoevropské úrovni.

Uspořádání znalostních a inovačních 
společenství jako samostatných právních 
subjektů vedených generálním ředitelem 
znamená jasný odklon od tradičního 
přístupu založeného na více příjemcích.
Všechna znalostní a inovační společenství 
navíc při strategickém plánování svých 
činností uplatňují podnikatelskou logiku 
a všechna znalostní a inovační společenství 
zavedla koncepci společného umístění:
spojení různých týmů na jednom fyzickém 
místě, působení ve funkci „zúčtovacího 
střediska“ pro mnoho činností znalostního 
a inovačního společenství a kombinování 
schopností a dovedností rozvinutých 
v různých oblastech specializace na 
celoevropské úrovni. Znalostní a inovační 
společenství by měla být schopna 
mobilizovat investice a dlouhodobé 
závazky ze strany soukromého, veřejného 
a třetího sektoru.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V budoucnosti musí EIT usilovat o to, aby 
byla zkušenost znalostních a inovačních 
společenství pochopitelná a opakovatelná, 

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

a musí ji začlenit do kultury, která může 
v Evropě i mimo ni působit jako vzor.
Prostřednictvím určování, analýzy a sdílení 
osvědčených postupů i nových modelů 
řízení a financování ze znalostních 
a inovačních společenství se institut EIT 
snaží zajistit, aby znalosti generované 
v rámci EIT a jeho znalostních 
a inovačních společenství byly šířeny 
a zhodnocovány ve prospěch široké 
veřejnosti, soukromých subjektů a institucí 
včetně těch, které se znalostních 
a inovačních společenství přímo neúčastní.
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