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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) bol zriadený nariadením (ES) č. 294/2008 
s cieľom posilniť inovačnú kapacitu Európy. Je prvým pokusom EÚ o začlenenie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií do tzv. vedomostného trojuholníka. Táto 
integrácia sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom znalostných a inovačných 
spoločenstiev (ZIS), v ktorých sa na dlhodobom základe zoskupujú organizácie s cieľom 
zamerať sa na spoločenské výzvy. EIT začal fungovať v roku 2010 a jeho sídlo je 
v Budapešti.

Keďže existuje všeobecná politická vôľa podporovať ďalšiu existenciu EIT, spravodajca 
veľmi víta návrh strategického inovačného programu (SIP). 

Mechanizmy koordinácie medzi iniciatívami EÚ
Hneď na začiatku však treba zdôrazniť, že by sa mal zaviesť mechanizmus koordinácie medzi 
EIT a ďalšími činnosťami v rámci programu Horizont 2020. EIT by mal podporovať 
interakciu medzi ZIS naprieč všetkými piliermi programu Horizont 2020, ako aj s ďalšími 
iniciatívami a náležite pritom zohľadňovať riziko prekrývania.

Rozšírenie priorít SIP
Spravodajca víta tematické okruhy strategického inovačného programu, navrhuje však, aby sa 
v ňom uvedené priority rozšírili aj nad rámec udržateľného dodávateľského reťazca od 
zdrojov ku spotrebiteľovi, inovácií v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia, 
surovín a ich udržateľného prieskumu, ťažby, spracovania, recyklácie a nahradzovania, 
inteligentných bezpečných spoločností a mestskej mobility. Pri určovaní nových prioritných 
oblastí by sa mal EIT pravidelne zapájať do dialógu s inštitúciami EÚ.

Posilnenie účasti všetkých členských štátov a podpora súčinnosti štruktúr EIT najmä 
v prospech MSP
EIT ako elitný inštitút s novou koncepciou organizovania výskumnej činnosti, 
vysokoškolského vzdelávania a podnikania musí posilňovať účasť súkromného sektora, najmä 
účasť MSP, na vedomostnom trojuholníku. Tým sa podporí lepšia premena výsledkov 
výskumu na nové inovatívne produkty a služby. ZIS by mali podporovať regióny 
v procesných činnostiach zameraných na tzv. inteligentnú špecializáciu a tzv. cestu 
k excelentnosti, ktoré umožnia zapojenie aktérov zo všetkých regiónov Európy. 

Správa práv duševného vlastníctva 
Na záver si spravodajca želá, aby EIT rozvíjal novú inovatívnu politiku práv duševného 
vlastníctva a s ňou súvisiace postupy, ktoré môžu vyhovieť potrebám a záujmom 
zúčastnených strán na celom území Európy, najmä pokiaľ ide o MSP.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V SIP by sa mali vymedzovať dlhodobé 
prioritné oblasti Európskeho inovačného a 
technologického inštitútu (ďalej len „EIT“) 
a mal by obsahovať posúdenie svojho 
hospodárskeho vplyvu a kapacít na 
vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP by sa mali zohľadniť 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT. 

V SIP by sa mali vymedzovať dlhodobé 
prioritné oblasti Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu (ďalej len 
„EIT“) presadzujúce excelentnosť 
a širokú účasť v celej EÚ a mal by 
obsahovať posúdenie svojho 
hospodárskeho vplyvu a kapacít na 
vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP by sa mali zohľadniť 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 1.1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V rýchlo sa meniacom svete sa cesta 
Európy do budúcnosti odvíja od rastu, 
ktorý je inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny. Za kľúčové hnacie sily na 
dosiahnutie tohto cieľa a zachovanie 
konkurencieschopnosti v rámci svetovej 
znalostnej ekonomiky sa považuje tzv. 
„znalostný trojuholník“ výskumu, 
vzdelávania a inovácie a vzájomné 
pôsobenie týchto troch zložiek. Európska 
únia na túto skutočnosť nadviazala a 
vymenované oblasti označila vo svojej 
stratégii Európa 2020 za priority politiky. 
Tieto priority sa predovšetkým vykonávajú 
prostredníctvom hlavných iniciatív 
„Inovácia v Únii“ a „Mládež v pohybe“, 
ktoré vytvárajú zastrešujúci politický 

V rýchlo sa meniacom svete sa cesta 
Európy do budúcnosti odvíja od rastu, 
ktorý je inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny. Za kľúčové hnacie sily na 
dosiahnutie tohto cieľa a zachovanie 
konkurencieschopnosti v rámci svetovej 
znalostnej ekonomiky sa považuje tzv. 
znalostný trojuholník výskumu, 
vzdelávania a inovácie a vzájomné 
pôsobenie týchto troch zložiek. Európska 
únia na túto skutočnosť nadviazala a 
vymenované oblasti označila vo svojej 
stratégii Európa 2020 za priority politiky. 
Tieto priority sa predovšetkým vykonávajú 
prostredníctvom hlavných iniciatív 
Inovácia v Únii a Mládež v pohybe, ktoré 
vytvárajú zastrešujúci politický rámec 
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rámec opatrení EÚ v týchto oblastiach. 
Dopĺňajú ich ďalej hlavné iniciatívy 
„Integrovaná priemyselná politika vo veku 
globalizácie“ a „Európa efektívne 
využívajúca zdroje“. Európsky inovačný 
a technologický inštitút bude plnohodnotne 
prispievať k dosahovaniu cieľov týchto 
hlavných iniciatív.

opatrení EÚ v týchto oblastiach. Dopĺňajú 
ich ďalej hlavné iniciatívy Integrovaná 
priemyselná politika vo veku globalizácie, 
Digitálna agenda pre Európu, Európa 
efektívne využívajúca zdroje a Program 
pre nové zručnosti a nové pracovné 
miesta. Európsky inovačný 
a technologický inštitút bude plnohodnotne 
prispievať k dosahovaniu cieľov týchto 
hlavných iniciatív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 1.1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT bol zriadený presne na tento účel, t. j. 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti tak, že bude 
posilňovať inovačnú kapacitu Únie a jej 
členských štátov. Plnou integráciou 
znalostného trojuholníka vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu a inovácie bude 
inštitút výrazne prispievať k riešeniu 
spoločenských výzev vymedzených 
v programe Horizont 2020 a prinášať 
systémové zmeny spôsobov spolupráce 
európskych inovačných činiteľov.

EIT bol zriadený presne na tento účel, t. j. 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti tak, že bude 
posilňovať inovačnú a podnikateľskú
kapacitu Únie a jej členských štátov 
a podporovať jej potenciál spočívajúci 
v premene výsledkov výskumu a inovácií 
na vysokohodnotné produkty a služby. 
Plnou integráciou vedomostného 
trojuholníka vysokoškolského vzdelávania, 
výskumu a inovácie bude inštitút výrazne 
prispievať k riešeniu spoločenských výzev 
vymedzených v programe Horizont 2020 
a prinášať systémové zmeny spôsobov 
spolupráce európskych aktérov 
pôsobiacich v oblasti inovácií v otvorených 
a inkluzívnych inovačných modeloch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 1.1 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na dosiahnutie tohto cieľa EIT kombinuje 
strategickú orientáciu na úrovni EIT 
s prístupom zdola nahor prostredníctvom 

Na dosiahnutie tohto cieľa EIT kombinuje 
strategickú orientáciu na úrovni EIT 
s prístupom zdola nahor prostredníctvom 
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svojich znalostných a inovačných 
spoločenstiev (ZIS). ZIS sú vysoko 
integrované partnerstvá, v rámci ktorých sa 
dlhodobo združujú excelentné univerzity, 
výskumné strediská, malé a veľké 
spoločnosti a ďalší inovační činitelia, aby 
spolu riešili osobitné spoločenské výzvy. 
Každé ZIS je organizované v rámci siete 
malého počtu vzájomne prepojených 
stredísk spoločného umiestnenia, v ktorých 
partneri úzko spolupracujú na každodennej 
báze a na bezprecedentnom stupni 
spoločných strategických cieľov. Strediská 
spoločného umiestnenia stavajú na 
jestvujúcich centrách excelentnosti, pričom 
ich ďalej rozvíjajú na mieste inovačné 
ekosystémy a prepájajú ich so širšou sieťou 
inovačných uzlov v celej Európe. V rámci 
EIT sa jednotlivým ZIS poskytol veľký 
stupeň autonómnosti, pokiaľ ide 
o vymedzovanie ich vnútornej organizácie, 
zloženia, programu a pracovných metód, 
čo im umožňuje zvoliť si prístup, ktorý je 
najvhodnejší na dosiahnutie ich cieľov. Na 
strategickej úrovni EIT organizuje 
výberové konanie ZIS, koordinuje ich v 
pružnom rámci a šíri ich najlepšie postupy 
dobrej správy a modely financovania.

svojich znalostných a inovačných 
spoločenstiev (ZIS). ZIS sú vysoko 
integrované celoeurópske partnerstvá, 
v rámci ktorých sa dlhodobo združujú 
excelentné univerzity, výskumné strediská, 
malé a veľké spoločnosti a ďalší aktéri 
v oblasti inovácií, aby spolu riešili osobitné 
spoločenské výzvy. Každé ZIS je 
organizované v rámci siete malého počtu 
vzájomne prepojených stredísk spoločného 
umiestnenia, v ktorých partneri úzko 
spolupracujú na každodennej báze a na 
bezprecedentnom stupni spoločných 
strategických cieľov. Strediská spoločného 
umiestnenia stavajú na jestvujúcich 
centrách excelentnosti, pričom ich ďalej 
rozvíjajú na miestne inovačné ekosystémy 
a prepájajú ich so širšou sieťou inovačných 
uzlov v celej Európe. V rámci EIT sa 
jednotlivým ZIS poskytol veľký stupeň 
autonómnosti, pokiaľ ide o vymedzovanie 
ich vnútornej organizácie, zloženia, 
programu a pracovných metód, čo im 
umožňuje zvoliť si prístup, ktorý je 
najvhodnejší na dosiahnutie ich cieľov. 
EIT by mal v rámci celej Európy pôsobiť 
ako funkčný model účinnej a pružne 
fungujúcej správy. Na strategickej úrovni 
EIT organizuje na základe tematických 
okruhov schválených Európskym 
parlamentom a Radou výberové konanie 
ZIS, koordinuje ich v pružnom rámci a šíri 
ich najlepšie postupy dobrej správy 
a modely financovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 1.1 – pododsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podoba ZIS vo forme jedného právneho 
subjektu, ktorý vedie generálny riaditeľ 
(CEO), sa jednoznačne odkláňa od 
tradičného prístupu viacerých príjemcov. 
Všetky ZIS sa okrem toho pri strategickom 

Podoba ZIS vo forme jedného právneho 
subjektu, ktorý vedie generálny riaditeľ 
(CEO), sa jednoznačne odkláňa od 
tradičného prístupu viacerých príjemcov. 
Všetky ZIS sa okrem toho pri strategickom 
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plánovaní svojich činností riadia zásadami 
obchodného plánu a všetky ZIS 
zrealizovali koncepciu spoločného 
umiestňovania – zoskupovanie rôznych 
tímov na jednom fyzickom mieste, ktoré 
slúži ako stredisko výmeny informácií v 
oblasti mnohých činností ZIS a spája 
spôsobilosti a zručnosti rozvinuté 
v rôznych oblastiach špecializácie na 
celoeurópskej úrovni. 

plánovaní svojich činností riadia zásadami 
obchodného plánu a všetky ZIS 
zrealizovali koncepciu spoločného 
umiestňovania – zoskupovanie rôznych 
tímov na jednom fyzickom mieste, ktoré 
slúži ako stredisko výmeny informácií v 
oblasti mnohých činností ZIS a spája 
spôsobilosti a zručnosti rozvinuté 
v rôznych oblastiach špecializácie na 
celoeurópskej úrovni. ZIS by mali byť 
schopné mobilizovať investície a dlhodobé 
záväzky podnikateľského odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 1.3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT výrazne prispeje k dosahovaniu cieľov 
vytýčených v programe Horizont 2020, 
najmä prostredníctvom riešenia 
spoločenských výzev spôsobom, ktorý 
bude dopĺňať iné iniciatívy v týchto 
oblastiach. V rámci programu Horizont 
2020 sa EIT bude zaraďovať do cieľa 
„riešenie spoločenských výzev“, a keďže 
sa bude riadiť prístupom plynulej 
interakcie rôznych cieľov, takisto bude 
prispievať k cieľu „vedúce postavenie 
priemyslu a konkurencieschopné rámce“, 
a to tak, že bude podnecovať výskum 
orientovaný na výsledky a podporovať 
vytváranie inovatívnych MSP s vysokým 
rastom. Napokon bude prispievať 
k vytváraniu „excelentnej vedeckej 
základne“ tak, že bude podporovať 
cezhraničnú mobilitu medzi disciplínami, 
sektormi a krajinami, a začleňovaním 
podnikateľstva a kultúry podstupovania 
rizika do inovatívnych študijných 
postgraduálnych programov. EIT tak 
výrazne prispeje k podpore rámcových 
podmienok, ktoré sú potrebné na realizáciu 
inovačného potenciálu výskumu EÚ a na 
podporu dokončenia Európskeho 

EIT výrazne prispeje k dosahovaniu cieľov 
vytýčených v programe Horizont 2020, 
najmä prostredníctvom riešenia 
spoločenských výzev spôsobom, ktorý 
bude dopĺňať iné iniciatívy v týchto 
oblastiach. V rámci programu Horizont 
2020 bude EIT súčasťou cieľa „riešenie 
spoločenských výzev“, a keďže sa bude 
riadiť prístupom plynulej interakcie 
rôznych cieľov, takisto bude prispievať 
k cieľu „vedúce postavenie priemyslu 
a konkurencieschopné rámce“, a to tak, že 
bude podnecovať výskum orientovaný na 
výsledky a podporovať vytváranie 
otvorených a inkluzívnych inovačných 
modelov medzi inovatívnymi MSP 
s vysokým rastom. Napokon bude 
prispievať k vytváraniu „excelentnej 
vedeckej základne“ tak, že bude 
podporovať cezhraničnú mobilitu medzi 
disciplínami, sektormi a krajinami, 
a začleňovaním podnikateľstva a kultúry 
podstupovania rizika do inovatívnych 
študijných postgraduálnych programov. 
EIT tak výrazne prispeje k podpore 
rámcových podmienok, ktoré sú potrebné 
na realizáciu inovačného potenciálu 
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výskumného priestoru (ERA). výskumu EÚ a na podporu dokončenia 
Európskeho výskumného priestoru (ERA). 
Európska komisia po konzultácii s EIT 
navrhne mechanizmus koordinácie medzi 
činnosťami EIT a ostatnými činnosťami 
v rámci programu Horizont 2020, ktorý 
má implementovať EIT.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 1.3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho sa vytvárajú príležitosti na 
vzájomné posilňujúce interakcie s politikou 
Únie v oblasti súdržnosti a to tak, že sa 
riešia prepojenia medzi miestnymi 
a celosvetovými hľadiskami inovácie. 
Strediská spoločného umiestnenia 
umožňujú cezhraničnú spoluprácu a majú 
vhodné postavenie na to, aby vedeli 
zhodnotiť rôzne schémy financovania v 
rámci svojich príslušných regiónov. 
Strediská spoločného umiestnenia 
zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní 
prepojenosti miestnej a celosvetovej 
úrovne ZIS ako celku vrátane 
prostredníctvom spolupráce s regionálnymi 
úradmi, najmä s tými, ktoré sú zapojené do 
vytvárania a zabezpečovania regionálnych 
inovačných stratégií inteligentnej 
špecializácie (RIS3). Okrem toho by bolo 
možné posilniť prepojenia medzi ZIS 
a miestnymi skupinovými organizáciami 
s cieľom zvýšiť zapojenie MSP do činností 
ZIS. Zatiaľ čo príležitosti na vytváranie 
synergií sa líšia v závislosti od tematického 
zamerania ZIS, množstvo iniciatív 
a programov na úrovni EÚ má veľký 
potenciál na ponúknutie výhod 
vyplývajúcich zo spolupráce a koordinácie. 
Keďže celková koncepcia znalostných 
a inovačných spoločenstiev EIT spočíva vo 
vytváraní prínosu v oblasti súčasnej 

Okrem toho sa vytvárajú príležitosti na 
vzájomné posilňujúce interakcie s politikou 
Únie v oblasti súdržnosti a to tak, že sa 
riešia prepojenia medzi miestnymi 
a celosvetovými hľadiskami inovácie. 
Jednou z kľúčových úloh ZIS EIT je 
podporovať regióny v procesných 
činnostiach zameraných na tzv. 
inteligentnú špecializáciu a tzv. cestu 
k excelentnosti, ktoré poskytnú aktérom 
zo všetkých regiónov Európy príležitosť 
využívať výhody vyplývajúce z EIT 
a zúčastňovať sa na jeho činnostiach. 
Strediská spoločného umiestnenia 
umožňujú cezhraničnú spoluprácu a majú 
vhodné postavenie na to, aby vedeli 
zhodnotiť rôzne schémy financovania v 
rámci svojich príslušných regiónov. 
Strediská spoločného umiestnenia 
zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní 
prepojenosti miestnej a celosvetovej 
úrovne ZIS ako celku vrátane 
prostredníctvom spolupráce s regionálnymi 
úradmi, najmä s tými, ktoré sú zapojené do 
vytvárania a zabezpečovania regionálnych 
inovačných stratégií inteligentnej 
špecializácie (RIS3). Okrem toho by bolo 
možné posilniť prepojenia medzi ZIS 
a miestnymi skupinovými organizáciami 
s cieľom zvýšiť zapojenie MSP do činností 
ZIS. Vznikajúce koncepcie regionálnych 
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európskej excelentnosti, súčasné aj budúce 
ZIS by sa mali spravidla usilovať o čo 
najväčšie využitie týchto synergií. ZIS 
budú prínosné pre iniciatívy, ktoré môžu 
jestvovať v súvisiacich oblastiach vrátane 
iniciatív spoločného plánovania, 
európskych partnerstiev v oblasti inovácií a 
verejno-súkromných partnerstiev. 

inovačných a vykonávacích spoločenstiev 
(RIS) postavených na ZIS sú modelom, 
ktorý môže účinne prispievať 
k prepojenosti a väzbám s politikou 
súdržnosti a jej nástrojmi financovania.
Zatiaľ čo príležitosti na vytváranie synergií 
sa líšia v závislosti od tematického 
zamerania ZIS, množstvo iniciatív 
a programov na úrovni EÚ má veľký 
potenciál na ponúknutie výhod 
vyplývajúcich zo spolupráce a koordinácie. 
Keďže celková koncepcia znalostných 
a inovačných spoločenstiev EIT spočíva vo 
vytváraní prínosu v oblasti súčasnej 
európskej excelentnosti, súčasné aj budúce 
ZIS by sa mali spravidla usilovať o čo 
najväčšie využitie týchto synergií. ZIS 
budú prínosné pre iniciatívy, ktoré môžu 
jestvovať v súvisiacich oblastiach vrátane 
iniciatív spoločného plánovania, 
európskych partnerstiev v oblasti inovácií a 
verejno-súkromných partnerstiev.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 1.3 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V praxi to znamená, že možnosti synergií 
vzniknú rôznymi spôsobmi v závislosti od 
ZIS a výzvy. V súčasnosti sa na úrovni ZIS 
vytvárajú prepojenia s inými iniciatívami, 
ktoré sa odlišujú v závislosti od osobitostí 
konkrétneho ZIS a jeho tematického 
zamerania. 

V praxi to znamená, že možnosti synergií 
vzniknú rôznymi spôsobmi v závislosti od 
ZIS a výzvy. V súčasnosti sa na úrovni ZIS 
vytvárajú prepojenia s inými iniciatívami, 
ktoré sa odlišujú v závislosti od osobitostí 
konkrétneho ZIS a jeho tematického 
zamerania. Okrem toho by mal EIT 
podporovať súčinnosť a interakciu medzi 
ZIS naprieč všetkými piliermi programu 
Horizont 2020, ako aj s ďalšími 
iniciatívami a náležite pritom brať do 
úvahy riziko prekrývania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 2.1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Investorským prístupom EIT podporuje 
zameranie sa na určenie najlepších 
strategických príležitostí a zvolenie 
portfólia partnerstiev svetovej triedy, t. j. 
ZIS, aby ich bolo možné zabezpečiť. 
V rámci tohto prístupu EIT udeľuje ZIS 
ročné granty podľa ich predchádzajúceho 
výkonu a činností, ktoré navrhujú vo 
svojom obchodnom pláne, a to na základe 
jasného a transparentného postupu. Pri 
posudzovaní obchodných plánov sa 
využijú služby externých, nezávislých 
odborníkov. Preto by EIT nemal len 
vymedzovať hlavné smerovanie a víziu, ale 
musí tiež ZIS poskytnúť vhodnú úroveň 
podpory a monitorovať ich výkon, ako aj 
podávať o ňom správy, bez toho, aby sa 
nadmerne zameriaval na detaily 
a spôsoboval dodatočnú administratívnu 
záťaž. ZIS majú zároveň k dispozícii 
vysoký stupeň voľnosti, pokiaľ ide o 
vymedzenie vnútorných stratégií a 
organizácie, a takisto aj pri zabezpečovaní 
svojich činností a mobilizácii potrebných 
talentov a zdrojov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 2.1 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Významným prvkom v tomto ohľade je 
takisto rozvoj, spoločne so ZIS, skutočnej 
firemnej identity EIT, ktorá sa pohybuje 
okolo súboru spoločne vyznávaných 
hodnôt. Zatiaľ čo všetky ZIS a ich 
jednotliví partneri majú svoju vlastnú 
firemnú identitu a hodnoty, všetci spoločne 

Významným prvkom v tomto ohľade je 
takisto rozvoj, spoločne so ZIS, skutočnej 
firemnej identity EIT, ktorá sa pohybuje 
okolo súboru spoločne vyznávaných 
hodnôt. Zatiaľ čo všetky ZIS a ich 
jednotliví partneri majú svoju vlastnú 
firemnú identitu a hodnoty, všetci spoločne 
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vyznávajú hodnoty, ktoré spájajú 
spoločnosť EIT/ZIS. Patria medzi ne: 
excelentnosť v znalostnom trojuholníku; 
zruční a podnikaví ľudia; dlhodobá 
spolupráca cez hranice, disciplíny 
a sektory; a zameranie sa na spoločenský 
a hospodársky vplyv. Takouto identitou sa 
takisto posilní vonkajšia viditeľnosť 
a reputácia EIT a ZIS.

vyznávajú hodnoty, ktoré spájajú 
spoločnosť EIT/ZIS. Patria medzi ne: 
excelentnosť v znalostnom trojuholníku; 
príležitosti na zapojenie všetkých 
členských štátov; zruční a podnikaví ľudia; 
dlhodobá spolupráca cez hranice, 
disciplíny a sektory; a zameranie sa na 
spoločenský a hospodársky vplyv. Takouto 
identitou sa takisto posilní vonkajšia 
viditeľnosť a reputácia EIT a ZIS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha – podnadpis 2.1.1 – pododsek 5 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

povzbudí ZIS, aby vytvárali rôznorodejšie 
vzdelávacie činnosti a činnosti odbornej 
prípravy.

povzbudí ZIS, aby vytvárali rôznorodejšie 
vzdelávacie činnosti a činnosti odbornej 
prípravy a v súvislosti s týmito činnosťami 
poskytovali poradenstvo v rámci celej EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha – podnadpis 2.1.2 – pododsek 5 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za hlavné tematické okruhy s najväčším 
potenciálom na vytvorenie prínosu pre 
jestvujúce činnosti a skutočné zrýchlenie 
inovácií v prípade zriadenia nového ZIS sa 
určili tieto okruhy:

Za hlavné indikatívne tematické okruhy 
s najväčším potenciálom na vytvorenie 
prínosu pre jestvujúce činnosti a skutočné 
zrýchlenie inovácií v prípade zriadenia 
nového ZIS sa určili tieto okruhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 2.2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V počiatočnom období sa EIT zameriaval 
najmä na snahy o zriadenie ZIS. Hoci je

V počiatočnom období sa EIT zameriaval 
najmä na snahy o zriadenie ZIS. 
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jednoznačným cieľom EIT posilňovať 
jestvujúce centrá excelentnosti, EIT bude 
musieť dbať na to, aby tiež prinášal úžitok 
v oblastiach Únie, ktoré sa priamo 
nezúčastňujú na ZIS. Dôležitým poslaním 
EIT je preto aktívne podporovať šírenie 
osvedčených postupov v oblasti integrácie 
znalostného trojuholníka s cieľom vytvárať 
spoločnú kultúru inovácií a spoločného 
využívania poznatkov. 

Jednoznačným cieľom EIT musí byť 
posilnenie jestvujúcich centier
excelentnosti prostredníctvom 
podnecovania širokej účasti členských 
štátov. EIT bude musieť dbať na to, aby 
tiež prinášal úžitok v oblastiach Únie, ktoré 
sa priamo nezúčastňujú na ZIS. Dôležitým 
poslaním EIT je preto aktívne podporovať 
šírenie osvedčených postupov v oblasti 
integrácie znalostného trojuholníka 
s cieľom vytvárať spoločnú kultúru 
inovácií a spoločného využívania 
poznatkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 2.2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

EIT bude zohrávať úlohu pri podpore 
rozvoja inovačnej politiky práv duševného 
vlastníctva a s ňou súvisiacich postupov, 
ktoré môžu vyhovieť potrebám a záujmom 
zúčastnených strán na celom území 
Európy, najmä potrebám a záujmom 
MSP. Tým sa podporí lepšia premena 
výsledkov výskumu na nové inovatívne 
produkty a služby. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 2.2 – pododsek 9 – zarážka 4a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

bude mať vedúcu úlohu v rozvoji 
inovačnej politiky práv duševného 
vlastníctva a postupov, ktoré môžu 
vyhovieť potrebám a záujmom
zúčastnených strán na celom území 
Európy, najmä potrebám a záujmom 
MSP.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 2.2 – pododsek 9 – zarážka 4b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zabezpečí vysokú účasť súkromného 
sektora, najmä MSP, na vedomostnom 
trojuholníku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 2.3 – pododsek 5 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia posilnila svoje snahy v oblasti 
podpory EIT smerom k zriadeniu zdravého 
systému monitorovania orientovaného na 
výsledky. Týmto systémom monitorovania 
sa zaistí plná zodpovednosť EIT a ZIS, 
kvalita výsledkov, príspevok k napĺňaniu 
priorít programu Horizont 2020, a súčasne 
sa umožní dostatočná pružnosť 
podnikateľskej dynamiky ZIS. Umožní 
EIT nadobudnúť solídne kapacity v oblasti 
zberu a analýzy vstupov od ZIS s cieľom 
merať výkon EIT na základe vlastných 
cieľov a referenčne porovnať EIT a ZIS s 
najlepšími postupmi na európskej 
a celosvetovej úrovni. Systém sa vytvorí 
tak, aby bol pružný a ak je to potrebné, aby 
sa dal upraviť s cieľom zohľadniť zmeny 
a nárast portfólia činností EIT a ZIS. Na 
základe odporúčaní nezávislého externého 
hodnotenia a zastrešujúcich ustanovení 
o monitorovaní vymedzených v programe 
Horizont 2020 Komisia v spolupráci s EIT 
a ZIS navrhla vytvoriť monitorovanie 
výkonu EIT orientované na výsledky, ktoré 
sa zameriava na štyri úrovne činností: 

Komisia posilnila svoje snahy v oblasti 
podpory EIT smerom k zriadeniu zdravého 
systému monitorovania orientovaného na 
výsledky. Týmto systémom monitorovania 
sa zaistí úplná zodpovednosť EIT a ZIS, 
kvalita výsledkov, príspevok k napĺňaniu 
priorít programu Horizont 2020 a súčasne 
sa umožní dostatočná pružnosť 
podnikateľskej dynamiky ZIS 
a otvorenosť voči novým myšlienkam 
a partnerom. Umožní EIT nadobudnúť 
solídne kapacity v oblasti zberu a analýzy 
vstupov od ZIS s cieľom merať výkon EIT 
na základe vlastných cieľov a referenčne 
porovnať EIT a ZIS s najlepšími postupmi 
na európskej a celosvetovej úrovni. Systém 
sa vytvorí tak, aby bol pružný a, ak je to 
potrebné, aby sa dal upraviť s cieľom 
zohľadniť zmeny a nárast portfólia činností 
EIT a ZIS. Na základe odporúčaní 
nezávislého externého hodnotenia 
a zastrešujúcich ustanovení o monitorovaní 
vymedzených v programe Horizont 2020 
Komisia v spolupráci s EIT a ZIS navrhla 
vytvoriť monitorovanie výkonu EIT 
orientované na výsledky, ktoré sa 
zameriava na štyri úrovne činností: 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 3.2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Interakciami medzi EIT a ZIS sa ZIS 
poskytne rámec na úspešnú prevádzku, ale 
zároveň sú základom vzdelávacieho 
postupu, ktorý EIT umožňuje pôsobiť ako 
skúšobný priestor nových inovačných 
modelov. S cieľom zabezpečiť vhodné 
rámcové podmienky pre ZIS musí EIT vo 
všetkých fázach tohto postupu poskytovať 
vedenie, v ktorom sa však všetko 
nepredpisuje. Interakcie medzi ústredím 
EIT a ZIS musia byť systematické 
a založené na dôvere s cieľom dosiahnuť 
čo najväčšiu účinnosť. K tomuto cieľu by 
mali prispievať zmluvné vzťahy medzi EIT 
a ZIS, a takisto aj organizačné usporiadanie 
ústredia EIT. 

Interakciami medzi EIT a ZIS sa ZIS 
poskytne rámec na úspešnú prevádzku, ale 
zároveň sú základom vzdelávacieho 
postupu, ktorý EIT umožňuje pôsobiť ako 
skúšobný priestor nových inovačných 
modelov. S cieľom zabezpečiť vhodné 
rámcové podmienky pre ZIS musí EIT vo 
všetkých fázach tohto postupu poskytovať 
vedenie, v ktorom sa však všetko 
nepredpisuje. Tieto usmernenia by sa mali 
vzťahovať najmä na riadenie ZIS a na 
spoluprácu s ich partnermi. Interakcie 
medzi ústredím EIT a ZIS musia byť 
systematické a pravidelné, ako aj jasné, 
transparentné a založené na dôvere 
s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu 
efektívnosť. K tomuto cieľu by mali 
prispievať zmluvné vzťahy medzi EIT 
a ZIS, a takisto aj organizačné usporiadanie 
ústredia EIT. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 3.2 – pododsek 3 – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

poskytne usmernenia pre riadenie ZIS 
a spoluprácu s ich partnermi. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha – nadpis 3.3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aktívne konzultácie s ďalšími inštitúciami 
EÚ, najmä s príslušnými útvarmi Komisie,
už od raných štádií umožní čo najlepšie 
využitie synergií a vzájomné vzdelávanie s 
ostatnými iniciatívami EÚ. 

Aktívne konzultácie s ďalšími inštitúciami 
EÚ už od raných štádií umožnia čo 
najlepšie využitie synergií a vzájomné 
vzdelávanie s ostatnými iniciatívami EÚ. 
EIT sa zapojí do pravidelného dialógu 
s Európskym parlamentom a príslušnými 
útvarmi Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Príloha – časť 1 – bod 1.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dôvody zamerania stredobodu záujmu na 
výskum, vzdelávanie a inovácie sú 
jednoznačné. V kontexte čoraz väčšej 
celosvetovej konkurencie a v súvislosti 
s riešením domácich demografických 
výzev bude budúci hospodársky rast 
a tvorba pracovných miest v Európe
pochádzať z prelomových inovácií 
produktov, služieb a obchodných modelov, 
ako aj z jej schopnosti podporovať, 
prilákať a udržať si talenty. V Európe 
možno nájsť viacero jednotlivých prípadov 
úspešnosti, no členské štáty EÚ 
v porovnaní so svetovými inovačnými 
lídrami v priemere podávajú slabý výkon. 
EÚ okrem toho čelí čoraz väčšej 
konkurencii, pokiaľ ide o talenty 
prichádzajúce z nových centier 
excelentnosti v rýchlo sa rozvíjajúcich 
hospodárstvach.

Dôvody zamerania stredobodu záujmu na 
výskum, vzdelávanie a inovácie sú 
jednoznačné. V kontexte čoraz väčšej 
celosvetovej konkurencie a v súvislosti 
s riešením domácich demografických 
výzev bude budúci hospodársky rast 
a tvorba pracovných miest v Európe 
pochádzať z prelomových inovácií 
produktov, služieb a obchodných modelov, 
ako aj z jej schopnosti podporovať, 
prilákať a udržať si talenty a schopnosti 
občanov tieto inovácie využívať, 
osvojovať si ich a uplatňovať ich. 
V Európe možno nájsť viacero 
jednotlivých prípadov úspešnosti, no 
členské štáty EÚ v porovnaní so svetovými 
inovačnými lídrami v priemere podávajú 
slabý výkon. EÚ okrem toho čelí čoraz 
väčšej konkurencii, pokiaľ ide o talenty 
prichádzajúce z nových centier 
excelentnosti v rýchlo sa rozvíjajúcich 
hospodárstvach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
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Návrh rozhodnutia
Príloha – časť 1 – bod 1.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Preto je potrebná skutočná zmena našich 
inovačných systémov a paradigiem. 
Napriek tomu, že v EÚ jestvuje 
excelentnosť vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, výskume a inovácii, stále je 
príliš často roztrieštená. Európa musí 
prekonať tento nedostatok strategickej 
spolupráce presahujúcej hranice krajín, 
sektorov a disciplín. Európa si takisto musí 
osvojiť skutočnú kultúru podnikania, ktorá 
je nevyhnutná na zachytenie hodnoty 
výskumu a inovácie, na vytvorenie nových 
projektov a na skutočné zavedenie inovácií 
na trh v sektoroch s vysokým potenciálom 
rastu. Európa musí posilniť úlohu inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania ako hnacích 
síl inovácie, keďže talentované osoby 
potrebujú nadobudnúť správne zručnosti, 
poznatky a postoje, aby boli schopné 
presadzovať inovácie.

Preto je potrebná skutočná zmena našich 
inovačných systémov a paradigiem. 
Napriek tomu, že v EÚ jestvuje 
excelentnosť vo vysokoškolskom 
vzdelávaní, výskume a inovácii, stále je 
príliš často roztrieštená. Európa musí 
prekonať tento nedostatok strategickej 
spolupráce presahujúcej hranice krajín, 
sektorov a disciplín. Európa má takisto 
silnú, otvorenú a skutočnú kultúru 
podnikania so značnou rozmanitosťou 
malých a stredných podnikov, ktorá je 
nevyhnutná na to, aby podporila 
a pomohla využívať hodnoty výskumu 
a inovácie, vytvorila nové projekty 
a dosiahla skutočné zavedenie inovácií na
trh v sektoroch s vysokým potenciálom 
rastu. Európa musí posilniť úlohu inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania ako hnacích 
síl inovácie, keďže talentované osoby 
potrebujú nadobudnúť správne zručnosti, 
znalosti a postoje, aby boli schopné 
presadzovať inovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Príloha – časť 1 – bod 1.1 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podoba ZIS vo forme jedného právneho 
subjektu, ktorý vedie generálny riaditeľ 
(CEO), sa jednoznačne odkláňa od 
tradičného prístupu viacerých príjemcov. 
Všetky ZIS sa okrem toho pri strategickom 
plánovaní svojich činností riadia zásadami 
obchodného plánu a všetky ZIS 
zrealizovali koncepciu spoločného 
umiestňovania – zoskupovanie rôznych 
tímov na jednom fyzickom mieste, ktoré 
slúži ako stredisko výmeny informácií v 

Podoba ZIS vo forme jedného právneho 
subjektu, ktorý vedie generálny riaditeľ 
(CEO), sa jednoznačne odkláňa od 
tradičného prístupu viacerých príjemcov. 
Všetky ZIS sa okrem toho pri strategickom 
plánovaní svojich činností riadia zásadami 
obchodného plánu a všetky ZIS 
zrealizovali koncepciu spoločného 
umiestňovania – zoskupovanie rôznych 
tímov na jednom fyzickom mieste, ktoré 
slúži ako stredisko výmeny informácií v 
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oblasti mnohých činností ZIS a spája 
spôsobilosti a zručnosti rozvinuté 
v rôznych oblastiach špecializácie na 
celoeurópskej úrovni.

oblasti mnohých činností ZIS a spája 
spôsobilosti a zručnosti rozvinuté 
v rôznych oblastiach špecializácie na 
celoeurópskej úrovni. ZIS by mali byť 
schopné mobilizovať investície a dlhodobé 
záväzky súkromného, verejného a tretieho 
sektora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha – časť 2 – bod 2.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do budúcna EIT musí pracovať na tom, 
aby skúsenosti ZIS urobil zrozumiteľnými 
a opakovateľnými a musí ich zabudovať do 
kultúry, ktorá môže pôsobiť ako vzor 
v Európe a za jej hranicami. Určovaním, 
analýzou a vzájomnou výmenou 
osvedčených postupov, ako aj 
prostredníctvom nových modelov správy 
a financovania zo strany ZIS EIT zaručuje, 
že poznatky vytvorené v rámci EIT a jeho 
ZIS sa šíria a zhodnocujú v prospech ľudí
a inštitúcií vrátane tých, ktoré nie sú 
priamo zapojené do ZIS.

Do budúcna musí EIT pracovať na tom, 
aby skúsenosti ZIS boli zrozumiteľné 
a opakovateľné, a musí ich zabudovať do 
kultúry, ktorá môže pôsobiť ako vzor 
v Európe a za jej hranicami. EIT
určovaním, analýzou a vzájomnou 
výmenou osvedčených postupov, ako aj 
prostredníctvom nových modelov správy 
a financovania zo strany ZIS zaručuje, že 
poznatky vytvorené v rámci EIT a jeho ZIS 
sa šíria a zhodnocujú v prospech širokej 
verejnosti, súkromných subjektov
a inštitúcií vrátane tých, ktoré nie sú 
priamo zapojené do ZIS.
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