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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.

Komise nyní předkládá změny k nařízení, kterým se zřizuje EIT. Navrhované změny vychází 
ze zkušeností získaných v počátečním období, z doporučení uvedených v externích 
hodnotících zprávách a stejně tak z výsledků obecných konzultací se zúčastněnými stranami 
EIT. Toto pozměňující nařízení je rovněž úzce spojeno s návrhem strategického programu 
inovací EIT, který vychází z návrhu správní rady EIT.

Navrhovatel se ve svém stanovisku zaměřuje především na tato hlediska:

Zlepšení struktur řízení EIT a dialogu s orgány EU
Zkušenosti ukazují, že složení orgánů EIT by mělo být zjednodušeno. Zejména je třeba dále 
vyjasnit úkoly správní rady a ředitele. Správní rada a ředitel musí vždy jednat v zájmu EIT, a 
to nezávisle a nestranně. Navrhovatel rovněž zdůrazňuje význam odpovídajícího zapojení 
orgánů EU do procesu sestavování pracovních programů EIT.

Rozšíření účasti ve všech členských státech a podpora součinnosti struktur EIT ve 
prospěch zejména malých a středních podniků
Zásady otevřenosti, transparentnosti a vyváženosti zájmů musí tvořit jádro zásad správy, a 
proto by součástí růstové strategie znalostních a inovačních společenství mělo být širší 
zapojení nově příchozích subjektů v celé EU, které přinášejí nové myšlenky, a zejména vyšší 
účast malých a středních podniků. Přestože ne všechny trhy mají stejnou strukturu, je důležité 
poskytnout malým a středním podnikům příležitost plně se zapojit do všech znalostních a 
inovačních společenství. Do znalostních a inovačních společenství měly být podle potřeby 
zapojeny také veřejné společnosti, místní orgány a neziskové organizace.

Správa práv duševního vlastnictví
Navrhovatel zastává názor, že pravidla týkající se správy práv duševního vlastnictví musí 
zajišťovat správnou rovnováhu mezi držiteli práv a uživateli. Tato pravidla by měla stanovit 
pokyny a modely, které podpoří přenos a šíření znalostí jak v rámci znalostních a inovačních 
společenství, tak obecněji v celé EU.
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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 nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V pravidlech pro účast jsou vymezena 
pravidla týkající se správy práv duševního 
vlastnictví a šíření výsledků, která musí 
zajišťovat správnou rovnováhu mezi 
držiteli práv a uživateli. Po konzultaci s 
EIT by Evropská komise měla stanovit 
pokyny k inovativním modelům práv 
duševního vlastnictví, které podpoří 
přenos a šíření znalostí jak v rámci 
znalostních a inovačních společenství, tak 
obecněji v celé EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EIT by měl úzce spolupracovat s malými a 
středními podniky, a zajistit tak jejich 
aktivní účast na činnostech znalostních a 
inovačních společenství. Do znalostních a 
inovačních společenství by měly být podle 
potřeby zapojeny také veřejné společnosti, 
místní orgány a neziskové organizace.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Je třeba stanovit výši příspěvku EIT na 
znalostní a inovační společenství a objasnit 
původ jejich finančních zdrojů. Konkrétně 
je třeba považovat financování EU za 
prostředek, jehož pomocí lze podnítit 
znalostní a inovační společenství k tomu, 
aby hledaly další soukromé či veřejné 
zdroje financování, přičemž by orgány EU 
měly v budoucnosti zvážit přezkoumání 
toho, zda financování EU tento podnět 
skutečně vytváří.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Složení orgánů EIT by mělo být 
zjednodušeno. Fungování správní rady EIT 
by se mělo zefektivnit a měly by se více 
vyjasnit příslušné role a úkoly správní rady 
a ředitele. Správní rada a ředitel musí 
jednat v zájmu EIT, a to nezávisle, 
nestranně a transparentně.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tříletý pracovní program EIT by měl 
zohlednit stanoviska Komise, Evropského 
parlamentu a Rady týkající se 
specifických cílů EIT, jak jsou definovány 
v programu Horizont 2020, a jejich 
návaznost na politiky a nástroje Evropské 
unie. Tyto orgány EU by měly být 
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odpovídajícím způsobem zapojeny do 
procesu sestavování tohoto pracovního 
programu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 2 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

V souladu s odstavcem 10 doplněným v návrhu Komise 2011/0384(COD).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. Měl by tak činit podporou 
a začleňováním vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu a inovací nejvyšší 
kvality.

Posláním EIT je přispívat k udržitelnému 
hospodářskému růstu a ke 
konkurenceschopnosti v Evropě 
posilováním inovační kapacity členských 
států a Unie. Měl by tak činit podporou a 
začleňováním vysokoškolského 
vzdělávání, výzkumu, inovací a 
podnikatelských činností na nejvyšší 
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úrovni.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Nařízení (ES) č. 294/2008 
Čl. 5 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) svolává alespoň jednou ročně fórum 
zúčastněných stran, aby je informoval 
o činnostech EIT, jeho zkušenostech, 
osvědčených postupech a příspěvku 
k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, 
výzkumu a vzdělávání. Zúčastněné strany 
jsou vyzvány, aby vyjádřily svůj názor.

j) svolává alespoň jednou ročně fórum 
zúčastněných stran, aby je informoval 
o činnostech EIT, jeho zkušenostech, 
osvědčených postupech a příspěvku 
k politikám a cílům Unie v oblasti inovací, 
výzkumu a vzdělávání. Všechny 
zúčastněné strany jsou vyzvány, aby 
vyjádřily svůj názor.

Odůvodnění

V souladu s odstavcem 10 doplněným v návrhu Komise 2011/0384(COD).

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Většina partnerských organizací 
tvořících znalostní a inovační společenství 
musí být usazena v členských státech. 
Každé znalostní a inovační společenství 
tvoří alespoň jedna vysokoškolská instituce 
a jeden soukromý subjekt.

Odůvodnění

V souladu s odstavcem 10 doplněným v návrhu Komise 2011/0384(COD).
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 12
Nařízení (ES) č. 294/2008
Čl. 15 – psím. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 2 – pododstavec 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností
z oblasti vysokoškolského vzdělávání, 

Komise přihlíží k vyváženosti zkušeností 
z oblasti vysokoškolského vzdělávání, 
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výzkumu, inovací a podnikání, jakož i 
k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen a 
k uznání vysokoškolského, výzkumného 
a inovačního prostředí v rámci celé 
Evropské unie.

výzkumu, inovací a podnikání, jakož i 
k rovnoměrnému zastoupení mužů a žen a 
k širšímu zapojení vysokoškolského, 
výzkumného a inovačního prostředí 
v rámci celé Evropské unie.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové správní rady jednají v zájmu EIT 
a nezávislým způsobem zajišťují jeho cíle, 
poslání, identitu a soudržnost. 

Členové správní rady jednají v zájmu EIT 
a nezávislým, transparentním a 
nestranným způsobem zajišťují jeho cíle, 
poslání, identitu, autonomii a soudržnost. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) určuje se souhlasem Komise 
odpovídající odměny členů správní rady 
a výkonného výboru; tyto odměny se 
stanoví podle obdobného ustanovení 
v členských státech;

g) určuje se souhlasem Komise 
odpovídající odměny členů správní rady 
a výkonného výboru;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. p 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

p) celosvětově propaguje EIT s cílem 
zvýšit jeho přitažlivost a učinit z něj 
subjekt světové úrovně díky excelenci 
v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací.

p) celosvětově propaguje EIT s cílem 
zvýšit jeho vědeckou, akademickou a 
především podnikatelskou přitažlivost 
a učinit z něj subjekt světové úrovně díky 
excelenci v oblasti vzdělávání, výzkumu 
a inovací.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 4 – bod 3 – písm. m (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) zajišťuje řádnou komunikaci s orgány 
EU;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha – oddíl 4 – bod 3 – písm. n (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) jedná v zájmu EIT a nezávislým, 
transparentním a nestranným způsobem 
zajišťuje jeho cíle, poslání, identitu, 
autonomii a koherentnost jeho činnosti.
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