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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je bil ustanovljen z Uredbo (ES) 294/2008, 
da bi prispeval h krepitvi evropskih inovacijskih zmogljivosti. Gre za prvi poskus EU, da bi 
visoko šolstvo, raziskave in inovacije povezala v tako imenovani trikotnik znanja. To 
povezovanje poteka predvsem prek skupnosti znanja in inovacij (SZI), ki organizacije 
dolgoročno združujejo v okviru družbenih izzivov. Inštitut je začel delovati leta 2010, sedež 
pa ima v Budimpešti.

Komisija predstavlja predloge za spremembo uredbe o ustanovitvi Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo. Temeljijo na spoznanjih iz začetnega obdobja, priporočilih iz 
zunanjih ocenjevalnih poročil ter na rezultatih obsežnih posvetovanj z interesnimi skupinami 
inštituta. Uredba o spremembi prvotne uredbe je tudi tesno povezana s predlaganim 
strateškim inovacijskim programom inštituta, ki temelji na predlogu njegovega upravnega 
odbora. 

Pripravljavec mnenja se v besedilu osredotoča predvsem na naslednje vidike: 

Izboljšanje struktur upravljanja EIT in dialog z institucijami EU
Izkušnje kažejo, da bi bilo treba sestavo organov EIT poenostaviti. Predvsem bi bilo treba 
podrobneje pojasniti naloge upravnega odbora in direktorja. Oba morata vedno delovati 
neodvisno in nepristransko ter v interesu inštituta. Pripravljavec mnenja želi tudi poudariti, da 
je pomembno v pripravo delovnih programov inštituta ustrezno vključiti institucije EU.

Širitev udeležbe iz vseh držav članic in spodbujanje sinergije struktur EIT, predvsem v 
korist malih in srednjih podjetij
Osrednja načela upravljanja morajo biti načela odprtosti, preglednosti in ravnovesja med 
interesi, sestavni del strategije SZI za rast pa mora biti čedalje širše sodelovanje novih 
udeležencev iz vse EU, saj bodo ti prinesli sveže zamisli, zlasti pa je treba povečati udeležbo 
malih in srednjih podjetij (MSP). Čeprav imajo trgi različno strukturo, je pomembno MSP 
omogočiti polno udeležbo v skupnostih znanja in inovacij (SZI). V teh skupnostih bi morala 
sodelovati tudi javna podjetja in lokalni organi ter nevladne organizacije, če je to ustrezno.

Upravljanje intelektualne lastnine 
Stališče pripravljavca mnenja je, da morajo pravila o upravljanju pravic intelektualne lastnine 
zagotoviti ustrezno ravnovesje med imetniki pravic in uporabniki. Pravila bi morala priskrbeti 
smernice in modele, ki bi spodbujali prenos in razširjanje znanja tako v SZI kot širše v EU.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pravila o upravljanju pravic intelektualne 
lastnine so opredeljena v pravilih za 
sodelovanje.

Pravila o upravljanju pravic intelektualne 
lastnine in razširjanju rezultatov so 
opredeljena v pravilih za sodelovanje ter 
morajo zagotoviti ustrezno ravnovesje 
med imetniki pravic in uporabniki.
Evropska komisija mora ob posvetovanju 
z EIT pripraviti smernice za inovativne 
modele uresničevanja pravic intelektualne 
lastnine, ki bodo spodbujali prenos in 
razširjanje znanja v SZI in širše po EU.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Inštitut EIT bi moral tesneje sodelovati z 
malimi in srednjimi podjetji (MSP), da bi 
zagotovil njihovo aktivno udeležbo v 
dejavnostih SZI. V SZI bi morala 
sodelovati tudi javna podjetja in lokalni 
organi ter nevladne organizacije, če je to 
ustrezno.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Opredeliti je treba obseg prispevka EIT 
za skupnosti znanja in inovacij (v 
nadaljnjem besedilu: SZI) in pojasniti 
izvore finančnih sredstev SZI.

(7) Opredeliti bi bilo treba obseg prispevka 
EIT za skupnosti znanja in inovacij (v 
nadaljnjem besedilu: SZI) in pojasniti 
izvore finančnih sredstev SZI.
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Financiranje EU bi bilo treba obravnavati 
kot vzvod za spodbujanje SZI k iskanju 
drugih virov zasebnega in javnega 
financiranja, institucije EU pa bi morale v 
prihodnosti razmisliti o pregledu uporabe 
financiranja EU kot vzvoda.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Sestavo organov EIT je treba
poenostaviti. Delovanje upravnega odbora 
EIT je treba racionalizirati, dodatno pa je 
treba pojasniti tudi zadevne vloge in 
naloge upravnega odbora in direktorja.

(8) Sestavo organov EIT bi bilo treba 
poenostaviti. Delovanje upravnega odbora 
EIT bi bilo treba racionalizirati, dodatno pa 
bi bilo treba pojasniti tudi zadevne vloge in 
naloge upravnega odbora in direktorja.
Slednja morata delovati neodvisno, 
nepristransko in pregledno ter v interesu 
inštituta.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V triletnem delovnem programu EIT mora
biti upoštevano mnenje Komisije o 
posebnih ciljih EIT, kot so opredeljeni v 
programu Obzorje 2020, ter o njegovem 
dopolnjevanju s politikami in instrumenti 
Evropske unije.

V triletnem delovnem programu EIT bi
morala biti upoštevana mnenja Komisije, 
Parlamenta in Sveta o posebnih ciljih EIT, 
kot so ti opredeljeni v programu Obzorje 
2020, ter o njegovem dopolnjevanju s 
politikami in instrumenti Evropske unije.
Te institucije EU bi bilo treba ustrezno 
vključiti v pripravo tega programa.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka c
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Uredba (ES) št. 294/2008
Člen 2 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. „forum interesnih skupin“ pomeni 
srečanje, ki se ga lahko udeležijo 
predstavniki nacionalnih in regionalnih 
organov, organiziranih interesnih skupin in 
posameznih subjektov s poslovnega, 
visokošolskega in raziskovalnega področja, 
iz grozdnih organizacij in drugih 
zainteresiranih strani iz trikotnika znanja;“

10. „forum interesnih skupin“ pomeni 
srečanje, ki se ga lahko udeležijo 
predstavniki nacionalnih in regionalnih 
organov, organiziranih interesnih skupin in 
posameznih subjektov s poslovnega, 
visokošolskega in raziskovalnega področja, 
iz grozdnih organizacij in drugih 
zainteresiranih strani iz civilne družbe in iz 
trikotnika znanja;

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 10, dodanim v predlogu Komisije v postopku 2011/0384(COD).

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
Uredba (ES) št. 294/2008
Člen 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske 
zmogljivosti držav članic in Unije 
prispevati k trajnostni evropski 
gospodarski rasti in konkurenčnosti. To bo 
dosegel s spodbujanjem in povezovanjem 
visokega šolstva, raziskav in inovacij na 
najvišji ravni.

Naloga EIT je s povečanjem inovacijske 
zmogljivosti držav članic in Unije 
prispevati k trajnostni evropski 
gospodarski rasti in konkurenčnosti. To bo 
dosegel s spodbujanjem in povezovanjem 
visokega šolstva, raziskav, inovacij in 
podjetniških dejavnosti na najvišji ravni.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka b
Uredba (ES) št. 294/2008
Člen 5 – odstavek 1 – točka j
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(j) vsaj enkrat na leto skliče forum 
interesnih skupin, na katerem predstavi 
dejavnosti EIT, izkušnje, dobre prakse ter 
prispevek k politikam in ciljem Unije na 
področjih inovacij, raziskav in 
izobraževanja. Interesne skupine se povabi, 
da izrazijo svoja stališča.“

(j) vsaj enkrat na leto skliče forum 
interesnih skupin, na katerem predstavi 
dejavnosti EIT, izkušnje, dobre prakse ter 
prispevek k politikam in ciljem Unije na 
področjih inovacij, raziskav in 
izobraževanja. Vse interesne skupine se 
povabi, da izrazijo svoja stališča.“

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 10, dodanim v predlogu Komisije v postopku 2011/0384(COD).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6 – točka d
Uredba (ES) št. 294/2008
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Večina partnerskih organizacij v SZI 
mora biti ustanovljena v državah članicah. 
V vsaki SZI sodelujeta vsaj ena 
visokošolska ustanova in eno zasebno 
podjetje.“

4. Večina partnerskih organizacij v SZI 
mora biti ustanovljena v državah članicah. 
Vsaka SZI sestoji iz vsaj ene visokošolske 
ustanove in enega zasebnega subjekta.“

Obrazložitev

V skladu z odstavkom 10, dodanim v predlogu Komisije v postopku 2011/0384(COD).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 12
Uredba (ES) št. 294/2008
Člen 15 – pododstavek a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) tekoči triletni delovni program, 
temelječ na SIP, ko je ta sprejet, ki vsebuje 

(a) tekoči triletni delovni program, 
temelječ na SIP, ko je ta sprejet, ki vsebuje 
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izjavo o glavnih prednostnih nalogah in 
načrtovanih pobudah EIT in SZI, vključno 
z oceno finančnih potreb in virov. Program 
vsebuje tudi ustrezne kazalnike za 
spremljanje dejavnosti SZI in EIT. EIT 
vsako leto n – 2 do 31. decembra Komisiji 
predloži predhodni tekoči triletni delovni 
program. Komisija v treh mesecih poda
mnenje o posebnih ciljih EIT, kot so 
opredeljeni v programu Obzorje 2020, ter o 
dopolnjevanju programa s politikami in 
instrumenti Unije. EIT upošteva mnenje 
Komisije in v primeru nestrinjanja utemelji 
svoje stališče. Končni delovni program 
pošlje v vednost Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij;

izjavo o glavnih prednostnih nalogah in 
načrtovanih pobudah EIT in SZI, vključno 
z oceno finančnih potreb in virov, pri 
čemer upošteva finančne sposobnosti 
vsake SZI. Program vsebuje tudi ustrezne 
kazalnike za spremljanje dejavnosti SZI in 
EIT. EIT vsako leto n – 2 do 31. decembra 
Evropskemu parlamentu, Svetu in
Komisiji predloži predhodni tekoči triletni 
delovni program. Evropski parlament, 
Svet in Komisija v treh mesecih podajo
mnenje o posebnih ciljih EIT, kot so 
opredeljeni v programu Obzorje 2020, ter o 
dopolnjevanju programa s politikami in 
instrumenti Unije. EIT ta mnenja upošteva 
in v primeru nestrinjanja utemelji svoje 
stališče. Končni delovni program pošlje v 
vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Komisiji, Evropskemu ekonomsko-
socialnemu odboru in Odboru regij;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Priloga – oddelek 1 – točka 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija upošteva uravnoteženost med 
posamezniki z izkušnjami z 
visokošolskega, raziskovalnega, 
inovacijskega in poslovnega področja, 
uravnoteženo zastopanost spolov ter 
različna okolja za visoko šolstvo, 
raziskave in inovacije v Uniji.

Komisija upošteva uravnoteženost med 
izkušnjami z visokošolskega, 
raziskovalnega, inovacijskega in 
poslovnega področja ter uravnoteženo 
zastopanost spolov in vse širšo udeležbo iz 
različnih okolij za visoko šolstvo, 
raziskave in inovacije v Uniji.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga – oddelek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člani upravnega odbora delujejo neodvisno
in v skladu z interesi EIT, varujejo njegove 

Člani upravnega odbora delujejo v skladu z 
interesi EIT ter neodvisno, pregledno in 
nepristransko varujejo njegove cilje in 
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cilje in naloge, identiteto in skladnost. naloge, identiteto, avtonomnost in 
skladnost. 

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga – oddelek 2 – točka 1 – pododstavek g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) v soglasju s Komisijo določi ustrezne 
honorarje za člane upravnega in izvršnega 
odbora; ti honorarji so primerljivi s 
podobnimi honorarji v državah članicah;

(g) v soglasju s Komisijo določi ustrezne 
honorarje za člane upravnega in izvršnega 
odbora;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga – oddelek 2 – točka 1 – pododstavek p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(p) na splošno podpira EIT ter tako 
povečuje njegovo privlačnost in mu daje 
vlogo svetovno pomembnega organa za 
razvoj odličnosti na področjih visokega 
šolstva, raziskav in inovacij.

(p) globalno podpira EIT ter tako povečuje 
njegovo znanstveno, akademsko in zlasti 
poslovno privlačnost in mu daje vlogo 
svetovno pomembnega organa za razvoj 
odličnosti na področjih visokega šolstva, 
raziskav in inovacij.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga – oddelek 4 – točka 3 – pododstavek m (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) skrbi za ustrezno komunikacijo z 
institucijami EU;
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga – oddelek 4 – točka 3 – pododstavek n (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) deluje v skladu z interesi EIT ter 
neodvisno, pregledno in nepristransko 
varuje njegove cilje in naloge, identiteto, 
avtonomnost in skladnost.
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