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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen z Uredbo (ES) 
št. 294/2008 z namenom okrepiti inovacijske zmogljivosti v Evropi. To je prvi poskus 
Evropske unije, da bi visokošolsko izobraževanje, raziskave in inovacije povezala v tako 
imenovani trikotnik znanja. To povezovanje poteka predvsem prek skupnosti znanja in 
inovacij (SZI), ki organizacije dolgoročno združujejo okrog družbenih izzivov. EIT je začel 
delovati leta 2010, njegov sedež pa je v Budimpešti.

Za spodbujanje nadaljnjega delovanja EIT obstaja splošna politična volja, zato pripravljavec 
mnenja toplo pozdravlja predlog o strateškem inovacijskem programu (SIP). 

Mehanizmi za usklajevanje pobud EU
Že v začetku je treba poudariti, da bi bilo treba vzpostaviti mehanizem za usklajevanje pobud 
EIT in drugih dejavnosti v okviru programa Obzorje 2020. EIT bi moral spodbujati 
sodelovanje med SZI v okviru različnih stebrov programa Obzorje 2020 in drugimi pobudami 
ter pri tem ustrezno upoštevati, da lahko prihaja do prekrivanja.

Razširitev prednostnih področij SIP
Pripravljavec mnenja pozdravlja tematska področja strateškega inovacijskega programa, 
vendar predlaga, da bi njegov seznam prednostnih tem razširili, tako da bi poleg trajnostne 
oskrbovalne verige od virov do potrošnikov, inovacij za zdravo življenje in dejavno staranje, 
trajnostnega odkrivanja, pridobivanja, predelave, recikliranja in uporaba nadomestnih surovin, 
pametne varne družbe in mobilnosti v mestih zajemal še druga področja. Pri opredeljevanju 
novih prednostnih področij bi moral EIT vzpostaviti reden dialog z institucijami EU.

Širitev udeležbe iz vseh držav članic in spodbujanje sinergij med strukturami EIT, ki 
bodo koristile zlasti malim in srednjim podjetjem (MSP)
EIT mora kot elitni inštitut z novim konceptom organiziranja raziskav, visokošolskega 
izobraževanja in poslovanja okrepiti udeležbo zasebnega sektorja, zlasti MSP, v trikotniku 
znanja. To bo spodbudilo učinkovitejše pretvarjanje rezultatov raziskav v nove inovativne 
izdelke in storitve. SZI morajo podpirati regije pri dejavnostih v procesu pametne 
specializacije in poti k odličnosti, ki bodo omogočile vključevanje akterjev iz vseh regij 
Evrope. 

Upravljanje pravic intelektualne lastnine
Pripravljavec mnenja si želi, da bi EIT oblikoval novo inovativno politiko in prakso na 
področju pravic intelektualne lastnine, ki bosta zadovoljevali potrebe in interese 
zainteresiranih strani v Evropi, zlasti MSP.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V SIP je treba določiti dolgoročna 
prednostna področja za Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo (EIT) in vključiti 
oceno njegovega gospodarskega učinka in 
sposobnosti ustvarjanja najboljše 
inovacijske dodane vrednosti. V SIP je 
treba upoštevati rezultate spremljanja in 
vrednotenja EIT. 

V SIP je treba določiti dolgoročna 
prednostna področja za Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo (EIT), spodbujati 
odličnost in široko udeležbo po vsej EU
ter vključiti oceno njegovega 
gospodarskega učinka in sposobnosti 
ustvarjanja najboljše inovacijske dodane 
vrednosti. V SIP je treba upoštevati 
rezultate spremljanja in vrednotenja EIT. 

Predlog spremembe 2

Predlog sklepa
Priloga – naslov 1.1. – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V hitro spreminjajočem se svetu temelji 
pot Evrope v prihodnost na rasti, ki je 
pametna, trajnostna in vključujoča. Da bi ta 
cilj dosegli in ohranili konkurenčnost v 
globalnem gospodarstvu znanja, sta 
„trikotnik znanja“, ki ga sestavljajo 
raziskave, izobraževanje in inovacije, in
medsebojno delovanje med temi tremi 
stranicami trikotnika bila priznana kot 
ključni gonilni sili. Evropska unija je 
ukrepala v skladu s tem in je v svoji 
strategiji Evropa 2020 ta področja 
opredelila kot prednostne naloge politike. 
Te prednostne naloge se zlasti izvajajo 
prek vodilnih pobud „Unija inovacij“ in 
„Mladi in mobilnost“, ki tvorita splošni 
politični okvir za ukrepanje EU na teh 
področjih. Dopolnjujeta ju vodilni pobudi 
„Celostna industrijska politika za dobo 
globalizacije“ in „Evropa, gospodarna z 

V hitro spreminjajočem se svetu temelji 
pot Evrope v prihodnost na rasti, ki je 
pametna, trajnostna in vključujoča. Da bi ta 
cilj dosegli in ohranili konkurenčnost v 
globalnem gospodarstvu znanja, sta bila 
kot ključni gonilni sili priznana „trikotnik 
znanja“, ki ga sestavljajo raziskave, 
izobraževanje in inovacije, ter medsebojno 
delovanje med temi tremi stranicami 
trikotnika. Evropska unija je ukrepala v 
skladu s tem in je v svoji strategiji Evropa 
2020 ta področja opredelila kot prednostne 
naloge politike. Te prednostne naloge se 
zlasti izvajajo prek vodilnih pobud „Unija 
inovacij“ in „Mladi in mobilnost“, ki 
tvorita splošni politični okvir za ukrepanje 
EU na teh področjih. Dopolnjujejo ju 
vodilne pobude „Celostna industrijska 
politika za dobo globalizacije“, „Evropska 
digitalna agenda“, „Evropa, gospodarna z 
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viri“. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo bo v polni meri prispeval k 
doseganju ciljev teh vodilnih pobud.

viri“ in Program za nova znanja in 
spretnosti in nova delovna mesta. 
Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo bo v polni meri prispeval k 
doseganju ciljev teh vodilnih pobud.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Priloga – naslov 1.1. – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT je bil ustanovljen prav s tem ciljem –
prispevati k trajnostni gospodarski rasti in 
konkurenčnosti s krepitvijo inovacijske 
zmogljivosti Unije in njenih držav članic. 
Inštitut bo s popolnim povezovanjem 
visokega šolstva, raziskav in inovacij v 
trikotniku znanja prispeval k reševanju 
družbenih izzivov v okviru programa 
Obzorje 2020 in zagotovil sistemsko 
spremembo v načinu sodelovanja 
evropskih inovacijskih akterjev.

EIT je bil ustanovljen prav s tem ciljem –
prispevati k trajnostni gospodarski rasti in 
konkurenčnosti s krepitvijo inovacijske in 
podjetniške zmogljivosti Unije in njenih 
držav članic ter povečati njen potencial za 
spreminjanje rezultatov raziskav in 
inovacij v proizvode in storitve z visoko 
vrednostjo. Inštitut bo s popolnim 
povezovanjem visokega šolstva, raziskav 
in inovacij v trikotniku znanja prispeval k 
reševanju družbenih izzivov v okviru 
programa Obzorje 2020 in zagotovil 
sistemsko spremembo v načinu 
sodelovanja evropskih inovacijskih 
akterjev v odprtih in vključujočih 
inovacijskih modelih. 

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Priloga – naslov 1.1. – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT za dosego tega cilja združuje strateško 
usmeritev na ravni EIT s pristopom od 
spodaj navzgor prek svojih skupnosti 
znanja in inovacij (SZI). SZI so močno 
povezana partnerstva, ki dolgoročno 
združujejo odlične univerze, raziskovalne 
centre, mala in velika podjetja ter druge 
inovacijske akterje okrog specifičnih 
družbenih izzivov. Vsaka SZI je 

EIT za dosego tega cilja združuje strateško 
usmeritev na ravni EIT s pristopom od 
spodaj navzgor prek svojih skupnosti 
znanja in inovacij (SZI). SZI so močno 
povezana vseevropska partnerstva, ki 
dolgoročno združujejo odlične univerze, 
raziskovalne centre, mala in velika podjetja 
ter druge inovacijske akterje okrog 
specifičnih družbenih izzivov. Vsaka SZI 
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organizirana okoli manjšega števila med 
seboj povezanih kolokacijskih centrov, v 
katerih partnerji tesno sodelujejo vsak dan 
in z največjo stopnjo skupnih strateških 
ciljev. Kolokacijski centri nadgrajujejo 
obstoječe centre odličnosti, jih razvijajo v 
lokalne inovacijske ekosisteme in 
povezujejo v širšo mrežo inovacijskih 
stičišč po vsej Evropi. Posamezne SZI v 
okviru EIT imajo visoko stopnjo 
samostojnosti pri opredeljevanju svoje 
notranje organizacije, sestave, programa in 
načinov dela, kar jim omogoča, da same 
izberejo najbolj ustrezen pristop za 
doseganje ciljev. EIT na strateški ravni 
organizira postopek izbire SZI, jih 
usklajuje s prilagodljivim okvirom in 
razširja najboljše modele upravljanja in 
financiranja SZI.

je organizirana okoli manjšega števila med 
seboj povezanih kolokacijskih centrov, v 
katerih partnerji tesno sodelujejo vsak dan 
in z največjo stopnjo skupnih strateških 
ciljev. Kolokacijski centri nadgrajujejo 
obstoječe centre odličnosti, jih razvijajo v 
lokalne inovacijske ekosisteme in 
povezujejo v širšo mrežo inovacijskih 
stičišč po vsej Evropi. Posamezne SZI v 
okviru EIT imajo visoko stopnjo 
samostojnosti pri opredeljevanju svoje 
notranje organizacije, sestave, programa in 
načinov dela, kar jim omogoča, da same 
izberejo najbolj ustrezen pristop za 
doseganje ciljev. EIT bi moral delovati kot 
zgled učinkovitega in prožnega 
upravljanja za vso Evropo. EIT na 
strateški ravni v skladu s tematskimi 
področji, ki sta jih odobrila Evropski 
parlament in Svet, organizira postopek 
izbire SZI, jih usklajuje s prilagodljivim 
okvirom in razširja najboljše modele 
upravljanja in financiranja SZI.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Priloga – naslov 1.1. – pododstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev SZI kot posameznih pravnih 
subjektov, ki jih vodi glavni izvršni 
direktor, je jasno odstopanje od 
tradicionalnega pristopa na osnovi več 
upravičencev. Vse SZI poleg tega sledijo 
poslovni logiki za strateško načrtovanje 
svojih dejavnosti in vse SZI izvajajo 
kolokacijski koncept, in sicer povezujejo 
različne skupine na enem fizičnem kraju, ki 
deluje kot klirinška hiša za mnoge 
dejavnosti SZI, ter združujejo kompetence 
in spretnosti, razvite na različnih 
specializiranih področjih na vseevropski 
ravni. 

Vzpostavitev SZI kot posameznih pravnih 
subjektov, ki jih vodi glavni izvršni 
direktor, je jasno odstopanje od 
tradicionalnega pristopa na osnovi več 
upravičencev. Vse SZI poleg tega sledijo 
poslovni logiki za strateško načrtovanje 
svojih dejavnosti in vse SZI izvajajo 
kolokacijski koncept, in sicer povezujejo 
različne skupine na enem fizičnem kraju, ki 
deluje kot klirinška hiša za mnoge 
dejavnosti SZI, ter združujejo kompetence 
in spretnosti, razvite na različnih 
specializiranih področjih na vseevropski 
ravni. SZI bi morale biti sposobne 
pritegniti naložbe in dolgoročno 
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zavezanost poslovnega sektorja.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Priloga – naslov 1.3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo bistveno prispeval k ciljem, 
opredeljenim v programu Obzorje 2020, 
zlasti z obravnavanjem družbenih izzivov 
na način, ki dopolnjuje druge pobude na 
teh področjih. V okviru programa Obzorje 
2020 bo EIT del cilja „reševanje družbenih 
izzivov“, vendar bo ob uporabi pristopa 
neprekinjene interakcije po ciljih prav tako 
prispeval k „vodilnemu položaju industrije 
in konkurenčnim okvirom“ s spodbujanjem 
raziskav, ki temeljijo na rezultatih, in 
spodbujanjem ustanavljanja hitro rastočih 
inovativnih MSP. Ne nazadnje, prispeval 
bo k oblikovanju „odlične znanstvene 
baze“ s spodbujanjem mobilnosti preko 
meja – disciplin, sektorjev in držav – in z 
vključevanjem kulture podjetništva in 
prevzemanja tveganj v inovativne 
podiplomske stopnje izobrazbe. EIT bo s 
tem znatno prispeval k spodbujanju 
okvirnih pogojev, ki so potrebni za 
uresničitev inovativnega potenciala 
raziskav EU in za spodbujanje dokončanja 
Evropskega raziskovalnega prostora 
(ERP). 

EIT bo bistveno prispeval k ciljem, 
opredeljenim v programu Obzorje 2020, 
zlasti z obravnavanjem družbenih izzivov 
na način, ki dopolnjuje druge pobude na 
teh področjih. V okviru programa Obzorje 
2020 bo EIT del cilja „reševanje družbenih 
izzivov“, vendar bo ob uporabi pristopa 
neprekinjene interakcije po ciljih prav tako 
prispeval k „vodilnemu položaju industrije 
in konkurenčnim okvirom“ s spodbujanjem 
raziskav, ki temeljijo na rezultatih, in 
spodbujanjem oblikovanja odprtih in 
vključujočih inovacijskih modelov med 
hitro rastočimi inovativnimi MSP. Ne 
nazadnje, prispeval bo k oblikovanju 
„odlične znanstvene baze“ s spodbujanjem 
mobilnosti preko meja – disciplin, 
sektorjev in držav – in z vključevanjem 
kulture podjetništva in prevzemanja 
tveganj v inovativne podiplomske stopnje 
izobrazbe. EIT bo s tem znatno prispeval k 
spodbujanju okvirnih pogojev, ki so 
potrebni za uresničitev inovativnega 
potenciala raziskav EU in za spodbujanje 
dokončanja Evropskega raziskovalnega 
prostora (ERP). Evropska komisija v 
posvetovanju z EIT predlaga vzpostavitev 
mehanizma za usklajevanje pobud EIT in 
drugih dejavnosti v okviru Obzorja 2020, 
ki ga mora izvajati EIT.
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Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Priloga – naslov 1.3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega obstajajo priložnosti za 
vzajemno krepitev interakcije s kohezijsko 
politiko Unije z obravnavanjem povezav 
med lokalnimi in globalnimi vidiki 
inovacij. Kolokacijski centri zagotavljajo 
čezmejno sodelovanje in imajo dobre 
možnosti za izkoriščanje različnih shem 
financiranja iz svojih zadevnih regij. 
Kolokacijski centri imajo pomembno vlogo 
pri krepitvi lokalno-globalne povezljivosti 
SZI kot celote, vključno s tesnim 
sodelovanjem z regionalnimi organi, zlasti 
z organi, ki sodelujejo v načrtovanju in 
izvajanju regionalnih inovacijskih strategij 
za pametno specializacijo. Poleg tega bi se 
lahko okrepile povezave med SZI in 
lokalnimi organizacijami grozdov, da se 
poveča udeležba MSP v dejavnostih SZI. 
Čeprav se priložnosti za sinergije 
razlikujejo v odvisnosti od tematskega 
področja SZI, pa se zdi, da so mnoge 
pobude in programi na ravni EU posebej 
primerni za zagotavljanje koristi iz 
sodelovanja in usklajevanja. Ker temelji 
sam koncept EIT/SZI na dodajanju 
vrednosti obstoječi evropski odličnosti, si 
bodo sedanje in prihodnje SZI po definiciji 
prizadevale, da te sinergije v največji meri 
raziščejo. SZI bodo dodale vrednost 
pobudam, ki lahko obstajajo na ustreznih 
področjih, vključno s pobudami za skupno 
načrtovanje programov, evropskimi 
partnerstvi za inovacije in javno-zasebnimi 
partnerstvi. 

Poleg tega obstajajo priložnosti za 
vzajemno krepitev interakcije s kohezijsko 
politiko Unije z obravnavanjem povezav 
med lokalnimi in globalnimi vidiki 
inovacij. Med ključnimi nalogami SZI v 
okviru EIT je podpiranje regij pri 
dejavnostih v procesu pametne 
specializacije in poti k odličnosti, ki bodo 
omogočile akterjem iz vseh regij Evrope, 
da bodo izkoristili EIT in sodelovali v 
njem. Kolokacijski centri zagotavljajo 
čezmejno sodelovanje in imajo dobre 
možnosti za izkoriščanje različnih shem 
financiranja iz svojih zadevnih regij. 
Kolokacijski centri imajo pomembno vlogo 
pri krepitvi lokalno-globalne povezljivosti 
SZI kot celote, vključno s tesnim 
sodelovanjem z regionalnimi organi, zlasti 
z organi, ki sodelujejo v načrtovanju in 
izvajanju regionalnih inovacijskih strategij 
za pametno specializacijo. Poleg tega bi se 
lahko okrepile povezave med SZI in 
lokalnimi organizacijami grozdov, da se 
poveča udeležba MSP v dejavnostih SZI. 
Novi koncepti regionalnih inovacijskih in 
izvedbenih skupnosti (RIS) v okviru SZI 
vzpostavljajo model, ki lahko učinkovito 
prispeva k povezljivosti in povezavam s 
kohezijsko politiko in njenimi instrumenti 
financiranja. Čeprav se priložnosti za 
sinergije razlikujejo v odvisnosti od 
tematskega področja SZI, pa se zdi, da so 
mnoge pobude in programi na ravni EU 
posebej primerni za zagotavljanje koristi iz 
sodelovanja in usklajevanja. Ker temelji 
sam koncept EIT/SZI na dodajanju 
vrednosti obstoječi evropski odličnosti, si 
bodo sedanje in prihodnje SZI po definiciji
prizadevale, da te sinergije v največji meri 
odkrijejo. SZI bodo dodale vrednost 
morebitnim pobudam na ustreznih 
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področjih, vključno s pobudami za skupno 
načrtovanje programov, evropskimi 
partnerstvi za inovacije in javno-zasebnimi 
partnerstvi.

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
Priloga – naslov 1.3 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V praksi se bodo priložnosti za sinergije 
uresničile na različne načine od SZI do SZI 
in od izziva do izziva. Danes se razvijajo 
povezave na ravni SZI z drugimi 
pobudami, ki se razlikujejo glede na 
posebnosti vsake SZI in njeno tematsko 
področje. 

V praksi se bodo priložnosti za sinergije 
uresničile na različne načine od SZI do SZI 
in od izziva do izziva. Danes se razvijajo 
povezave na ravni SZI z drugimi 
pobudami, ki se razlikujejo glede na 
posebnosti vsake SZI in njeno tematsko 
področje. Poleg tega mora EIT spodbujati 
sinergije in sodelovanje med SZI v okviru 
različnih stebrov programa Obzorje 2020 
in drugimi pobudami ter pri tem ustrezno 
upoštevati, da lahko prihaja do 
prekrivanja.

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Priloga – naslov 2.1 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristop „EIT kot vlagatelj“ pomeni 
osredotočenost na prepoznavanje najboljših 
strateških priložnosti in izbiro portfelja 
partnerstev svetovnega ranga – to je SZI –
da te priložnosti uresničijo. EIT kot del 
tega pristopa dodeli letna nepovratna 
sredstva za SZI na podlagi njihove pretekle 
uspešnosti in predlaganih dejavnosti v 
njihovem poslovnem načrtu. Pri oceni 
poslovnih načrtov bodo pomagali zunanji, 
neodvisni strokovnjaki. Glede na to EIT ne 
sme samo določiti splošnih usmeritev in 
vizij, temveč mora SZI zagotavljati 
ustrezno raven podpore in spremljati 

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

zagotavljati ustrezno raven podpore in 
spremljati njihovo uspešnost ter poročati o 
njej, ne da bi se spuščal v podrobnosti in 
ne da bi povzročil dodatne upravne 
obremenitve. Hkrati se SZI daje precejšna 
stopnja svobode za opredelitev njihovih 
notranjih strategij in organizacije ter za 
izvajanje njihovih dejavnosti in 
mobilizacijo potrebne nadarjenosti in 
sredstev. 

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Priloga – naslov 2.1 – pododstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pomemben element v tem pogledu je prav 
tako razvoj, skupaj s SZI, resnične 
„identitete podjetja“ EIT okrog nabora 
skupnih vrednot. Čeprav imajo vse SZI in 
njihovi posamezni partnerji dejansko svoje 
lastne korporativne identitete in vrednote, 
pa so vsem skupne vrednote, ki združujejo 
skupnost EIT/SZI. Te so: odličnost v 
trikotniku znanja, usposobljeni in podjetni 
ljudje, dolgoročno sodelovanje preko meja, 
med disciplinami in sektorji ter 
osredotočanje na družbeni in gospodarski 
vpliv. Taka identiteta bo prav tako 
izboljšala zunanjo prepoznavnost in ugled 
EIT in SZI.

Pomemben element v tem pogledu je prav 
tako razvoj, skupaj s SZI, resnične 
„identitete podjetja“ EIT okrog nabora 
skupnih vrednot. Čeprav imajo vse SZI in 
njihovi posamezni partnerji dejansko svoje 
lastne korporativne identitete in vrednote, 
pa so vsem skupne vrednote, ki združujejo 
skupnost EIT/SZI. Te so: odličnost v 
trikotniku znanja, možnost sodelovanja 
vseh držav članic, usposobljeni in podjetni 
ljudje, dolgoročno sodelovanje preko meja, 
med disciplinami in sektorji ter 
osredotočanje na družbeni in gospodarski 
vpliv. Taka identiteta bo prav tako 
izboljšala zunanjo prepoznavnost in ugled 
EIT in SZI.

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Priloga – podnaslov 2.1.1 – pododstavek 5 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

spodbujal SZI k razširitvi izbire dejavnosti 
izobraževanja in usposabljanja.

spodbujal SZI k razširitvi izbire dejavnosti 
izobraževanja in usposabljanja v celotni 
EU ter nudil svetovanje o njih.
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Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Priloga – podnaslov 2.1.2 – pododstavek 5 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naslednja tematska področja so bila 
opredeljena kot področja, pri katerih ima 
vzpostavitev nove SZI največje možnosti 
za dodajanje vrednosti obstoječim 
dejavnostim in zagotavljanje resničnega 
pospeška inovacijam:

Naslednja okvirna tematska področja so 
bila opredeljena kot področja, pri katerih 
ima vzpostavitev nove SZI največje 
možnosti za dodajanje vrednosti 
obstoječim dejavnostim in zagotavljanje 
resničnega pospeška inovacijam:

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Priloga – naslov 2.2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V začetnem obdobju je EIT svoja 
prizadevanja v glavnem osredotočal na 
ustanovitev SZI. Medtem ko je jasen cilj za 
EIT krepiti obstoječe centre odličnosti, bo 
EIT prav tako moral zagotoviti koristi za 
območja Unije, ki v SZI ne sodelujejo 
neposredno. Zaradi tega je bistvenega 
pomena za EIT, da dejavno spodbuja 
širjenje dobrih praks za povezovanje 
trikotnika znanja, da bi razvil skupno 
kulturo izmenjave inovacij in znanja. 

V začetnem obdobju je EIT svoja 
prizadevanja v glavnem osredotočal na 
ustanovitev SZI. Jasen cilj EIT mora biti 
krepiti obstoječe centre odličnosti s 
spodbujanjem široke udeležbe držav 
članic. Prav tako bo moral zagotoviti 
koristi za območja Unije, ki v SZI ne 
sodelujejo neposredno. Zaradi tega je 
bistvenega pomena za EIT, da dejavno 
spodbuja širjenje dobrih praks za 
povezovanje trikotnika znanja, da bi razvil 
skupno kulturo izmenjave inovacij in 
znanja.

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Priloga – naslov 2.2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT bo sodeloval pri podpiranju razvoja 
inovativne politike in prakse na področju 
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pravic intelektualne lastnine, ki bosta 
zadovoljevali potrebe in interese 
zainteresiranih strani v Evropi, zlasti 
MSP. To bo spodbudilo učinkovitejše 
pretvarjanje rezultatov v nove inovativne 
izdelke in storitve. 

Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Priloga – naslov 2.2 – pododstavek 9 – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

imel vodilno vlogo pri oblikovanju 
inovativne politike in prakse na področju 
pravic intelektualne lastnine, ki bosta 
zadovoljevali potrebe in interese 
zainteresiranih strani v Evropi, zlasti 
MSP.

Predlog spremembe 16

Predlog sklepa
Priloga – naslov 2.2 – pododstavek 9 – alinea 4b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zagotovil močno udeležbo zasebnega 
sektorja, zlasti MSP, v trikotniku znanja.

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Priloga – naslov 2.3– pododstavek 5 – uvodno besedilo 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je okrepila podporo EIT pri 
vzpostavljanju k rezultatom usmerjenega 
zanesljivega in stabilnega sistema 
spremljanja. Ta sistem spremljanja bo 
zagotovil polno odgovornost EIT in SZI, 
kakovost rezultatov in prispevek k 
prednostnim nalogam programa Obzorje 

Komisija je okrepila podporo EIT pri 
vzpostavljanju k rezultatom usmerjenega 
zanesljivega in stabilnega sistema 
spremljanja. Ta sistem spremljanja bo 
zagotovil polno odgovornost EIT in SZI, 
kakovost rezultatov in prispevek k 
prednostnim nalogam programa Obzorje 
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2020 ter hkrati omogočil dovolj 
prilagodljivosti v poslovni dinamiki SZI. 
Omogočil bo razvoj zmogljivosti EIT za 
zbiranje in analiziranje vhodnih podatkov, 
prejetih od SZI, merjenje uspešnosti EIT 
glede na njegove lastne cilje ter primerjavo 
praks EIT in SZI z najboljšimi praksami na 
evropski in svetovni ravni. Ta sistem bo 
oblikovan tako, da bo prilagodljiv, po 
potrebi pa bo upoštevan tudi razvijajoči se 
portfelj dejavnosti EIT in SZI. Na podlagi 
priporočil neodvisnega zunanjega 
ocenjevanja in splošnih določb o 
spremljanju iz programa Obzorje 2020 je 
Komisija v povezavi z EIT in SZI 
predlagala vzpostavitev k rezultatom 
usmerjenega sistema spremljanja 
uspešnosti EIT, ki bo obravnaval štiri ravni 
dejavnosti: 

2020 ter hkrati omogočil dovolj 
prilagodljivosti v poslovni dinamiki SZI ter 
odprtost za nove ideje in partnerje. 
Omogočil bo razvoj zmogljivosti EIT za 
zbiranje in analiziranje prispevkov, prejetih 
od SZI, merjenje uspešnosti EIT glede na 
njegove lastne cilje ter primerjavo praks 
EIT in SZI z najboljšimi praksami na 
evropski in svetovni ravni. Ta sistem bo 
oblikovan tako, da bo prilagodljiv, po 
potrebi pa bo upoštevan tudi razvijajoči se 
portfelj dejavnosti EIT in SZI. Na podlagi 
priporočil neodvisnega zunanjega 
ocenjevanja in splošnih določb o 
spremljanju iz programa Obzorje 2020 je 
Komisija v povezavi z EIT in SZI 
predlagala vzpostavitev k rezultatom 
usmerjenega sistema spremljanja 
uspešnosti EIT, ki bo obravnaval štiri ravni 
dejavnosti: 

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Priloga – naslov 3.2 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Interakcije med EIT in SZI ne zagotavljajo 
samo okvira za uspešno delovanje SZI, 
temveč so prav tako osrednjega pomena za 
proces vzajemnega učenja, ki omogoča 
EIT, da igra svojo vlogo kot 
preskuševališče za nove inovacijske 
modele. Da bi zagotovil SZI ustrezne 
okvirne pogoje, mora EIT v vseh fazah 
procesa zagotavljati jasne in usklajene 
usmeritve, ne da bi bil ob tem preveč 
predpisujoč. Da bi dosegli največjo 
učinkovitost, morajo biti interakcije med 
sedežem EIT in SZI sistematične in
temeljiti na zaupanju. K temu morajo 
prispevati pogodbena razmerja med EIT in 
SZI ter organizacijska ureditev sedeža EIT. 

Interakcije med EIT in SZI ne zagotavljajo 
samo okvira za uspešno delovanje SZI, 
temveč so prav tako osrednjega pomena za 
proces vzajemnega učenja, ki omogoča 
EIT, da igra svojo vlogo kot 
preskuševališče za nove inovacijske 
modele. Da bi zagotovil SZI ustrezne 
okvirne pogoje, mora EIT v vseh fazah 
procesa zagotavljati jasne in usklajene 
usmeritve, ne da bi bil ob tem preveč 
predpisujoč. Te usmeritve bi lahko 
zajemale zlasti upravljanje SZI in 
sodelovanje z njihovimi partnerji. Da bi 
dosegli največjo učinkovitost, morajo biti 
interakcije med sedežem EIT in SZI 
sistematične, redne, jasne in pregledne ter 
temeljiti na zaupanju. K temu morajo 
prispevati pogodbena razmerja med EIT in 
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SZI ter organizacijska ureditev sedeža EIT. 

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Priloga – naslov 3.2 – pododstavek 3 – alinea 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

pripravil smernice za upravljanje SZI in 
sodelovanje z njihovimi partnerji. 

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Priloga – naslov 3.3 – pododstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega bo aktivno posvetovanje z 
drugimi institucijami EU, zlasti z 
zadevnimi službami Komisije, od samega 
začetka v procesu pomagalo v največji 
meri povečati sinergije in vzajemno učenje 
z drugimi pobudami EU. 

Poleg tega bo aktivno posvetovanje z 
drugimi institucijami EU od samega 
začetka v procesu pomagalo v največji 
meri povečati sinergije in vzajemno učenje 
z drugimi pobudami EU. EIT bo vzpostavil 
reden dialog z Evropskim parlamentom in 
ustreznimi službami Komisije.

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Priloga – del 1 – točka 1.1. – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razlogi za umestitev raziskav, 
izobraževanja in inovacij v središče 
pozornosti so neposredni. Ob naraščajoči 
svetovni konkurenci in ob soočanju z 
demografskimi izzivi doma bodo prihodnja 
rast in delovna mesta v Evropi vedno bolj 
odvisna od inovacijskih prebojev na 
področju izdelkov, storitev in poslovnih 
modelov ter od njene sposobnosti, da 
razvija, pritegne in zadrži nadarjene. 
Čeprav obstajajo po vsej Evropi 
posamezne zgodbe o uspehu, pa se države 

Razlogi za umestitev raziskav, 
izobraževanja in inovacij v središče 
pozornosti so neposredni. Ob naraščajoči 
svetovni konkurenci in ob soočanju z 
demografskimi izzivi doma bodo prihodnja 
rast in delovna mesta v Evropi vedno bolj 
odvisna od inovacijskih prebojev na 
področju izdelkov, storitev in poslovnih 
modelov ter od njene sposobnosti, da 
razvija, pritegne in zadrži nadarjene, prav 
tako pa od sposobnosti državljanov, da 
sprejmejo in uporabljajo te inovacije. 
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članice EU v povprečju slabše odrežejo v 
primerjavi z vodilnimi v svetu na področju 
inovacij. Poleg tega se EU sooča s čedalje 
večjo konkurenco za nadarjene iz novih 
centrov odličnosti v gospodarstvih v 
vzponu.

Čeprav obstajajo po vsej Evropi 
posamezne zgodbe o uspehu, pa se države 
članice EU v povprečju slabše odrežejo v 
primerjavi z vodilnimi v svetu na področju 
inovacij. Poleg tega se EU sooča s čedalje 
večjo konkurenco za nadarjene iz novih 
centrov odličnosti v gospodarstvih v 
vzponu.

Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Priloga – del 1 – točka 1.1. – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato je v naših inovacijskih sistemih in 
paradigmah potrebna resnična sprememba. 
Čeprav odličnost v izobraževanju, 
raziskavah in inovacijah v EU nedvomno 
obstaja, pa še vedno prepogosto ostaja 
razdrobljena. Evropa mora premagati to 
pomanjkanje strateškega sodelovanja preko 
meja – držav, sektorjev in disciplin. Poleg 
tega mora Evropa sprejeti pravo 
podjetniško kulturo, ki je bistvenega 
pomena za zajemanje vrednosti iz raziskav 
in inovacij, za ustanavljanje novih podjetij 
in dejansko tržno uporabo inovacij v 
potencialnih hitro rastočih panogah.
Evropa mora krepiti vlogo visokošolskih 
ustanov kot motorjev inovacij, saj morajo 
nadarjeni imeti prave veščine, znanje in 
nazore, da bi lahko spodbujali inovacije.

Zato je v naših inovacijskih sistemih in 
paradigmah potrebna resnična sprememba. 
Čeprav odličnost v izobraževanju, 
raziskavah in inovacijah v EU nedvomno 
obstaja, pa še vedno prepogosto ostaja 
razdrobljena. Evropa mora premagati to 
pomanjkanje strateškega sodelovanja preko 
meja – držav, sektorjev in disciplin. Poleg 
tega ima Evropa močno, odprto in pravo 
podjetniško kulturo s precejšnjo 
raznolikostjo malih in srednjih podjetij, ki 
je bistvenega pomena za razvijanje 
vrednosti iz raziskav in inovacij in pomoč 
pri njenem zajemanju, za ustanavljanje 
novih podjetij in doseganje dejanske tržne 
uporabe inovacij v potencialnih hitro 
rastočih panogah. Evropa mora krepiti 
vlogo visokošolskih ustanov kot motorjev 
inovacij, saj morajo nadarjeni imeti prave 
veščine, znanje in nazore, da bi lahko 
spodbujali inovacije.

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Priloga – del 1 – točka 1.1. – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vzpostavitev SZI kot posameznih pravnih Vzpostavitev SZI kot posameznih pravnih 
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subjektov, ki jih vodi glavni izvršni 
direktor, je jasno odstopanje od 
tradicionalnega pristopa na osnovi več 
upravičencev. Vse SZI poleg tega sledijo 
poslovni logiki za strateško načrtovanje 
svojih dejavnosti in vse SZI izvajajo 
kolokacijski koncept, in sicer povezujejo 
različne skupine na enem fizičnem kraju, ki 
deluje kot klirinška hiša za mnoge 
dejavnosti SZI, ter združujejo kompetence 
in spretnosti, razvite na različnih 
specializiranih področjih na vseevropski 
ravni.

subjektov, ki jih vodi glavni izvršni 
direktor, je jasno odstopanje od 
tradicionalnega pristopa na osnovi več 
upravičencev. Poleg tega vse SZI sledijo 
poslovni logiki za strateško načrtovanje 
njihovih dejavnosti in vse izvajajo 
kolokacijski koncept, in sicer povezujejo 
različne skupine na enem fizičnem kraju, ki 
deluje kot klirinška hiša za mnoge 
dejavnosti SZI, ter združujejo kompetence 
in spretnosti, razvite na različnih 
specializiranih področjih na vseevropski 
ravni. SZI morajo biti sposobne pritegniti
naložbe in dolgoročno zavezanost 
zasebnega, javnega in tretjega sektorja.

Predlog spremembe 24

Predlog sklepa
Priloga – del 2 – točka 2.2. – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

EIT mora v prihodnje delati na tem, da 
postanejo izkušnje SZI razumljive in 
ponovljive ter jih vgraditi v kulturo, ki 
lahko deluje kot vzornik v Evropi in zunaj 
nje. S prepoznavanjem, analiziranjem in 
izmenjavo dobrih praks ter novimi modeli 
SZI za upravljanje in financiranje si EIT 
prizadeva zagotoviti, da se znanje, 
ustvarjeno znotraj EIT in njegovih SZI, 
razširja in izkorišča v prid ljudi in 
institucij, vključno s tistimi, ki ne 
sodelujejo neposredno v SZI.

EIT mora v prihodnje delati na tem, da 
postanejo izkušnje SZI razumljive in 
ponovljive ter jih vgraditi v kulturo, ki 
lahko deluje kot vzornik v Evropi in zunaj 
nje. S prepoznavanjem, analiziranjem in 
izmenjavo dobrih praks ter novimi modeli 
SZI za upravljanje in financiranje si EIT 
prizadeva zagotoviti, da se znanje, 
ustvarjeno znotraj EIT in njegovih SZI, 
razširja in izkorišča v prid splošne javnosti, 
zasebnih subjektov in institucij, vključno s 
tistimi, ki ne sodelujejo neposredno v SZI.
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