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PR_COD_1recastingam

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom 
a technologickom inštitúte (prepracované znenie)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0331),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-
0042/2019),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o 
uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rumunskou Poslaneckou snemovňou, 
ktorá tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list z 10. januára 2020 zaslaný Výborom pre právne veci Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 110 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 110, 59 a 40 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0120/2020),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom 
návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Za udržanie silnej európskej 
priemyselnej, konkurencieschopnej 
a inovačnej základne sú v prvom rade 
zodpovedné členské štáty. Povaha a rozsah 
výziev, ktorým čelí Únia v oblasti inovácií, 
si vyžadujú aj prijatie opatrení na 
úrovni Únie .

(2) Za udržanie silnej európskej 
priemyselnej, konkurencieschopnej 
a inovačnej základne sú v prvom rade 
zodpovedné členské štáty. Povaha a rozsah 
výziev v oblasti inovácií si vyžadujú aj 
prijatie opatrení na úrovni Únie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) EIT by sa prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) mal primárne usilovať o 
posilňovanie inovačných ekosystémov, 
ktorými sa riešia globálne výzvy. Hlavným 
cieľom EIT by malo byť prispievať 
k rozvoju inovačnej kapacity Únie 
a členských štátov najvyššej úrovne. Na 
dosiahnutie tohto cieľa by EIT mal 
uľahčovať a zdokonaľovať siete 
a spoluprácu a vytvárať synergie medzi 
jednotlivými inovačnými spoločenstvami 

(4) Poslaním EIT je primárne 
prostredníctvom jeho znalostných a 
inovačných spoločenstiev (ZIS) prispievať 
k udržateľnému hospodárskemu rozvoju a 
konkurencieschopnosti Únie 
posilňovaním inovačnej kapacity 
členských štátov a Únie. Jeho cieľom je aj 
plnenie strategických priorít Únie a 
prispievanie k realizácii cieľov a politík 
EÚ vrátane európskej zelenej dohody, 
európskeho plánu na oživenie 
hospodárstva, európskych stratégií v 
oblasti údajov, digitálnej oblasti, oblasti 
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v Európe. MSP a priemyslu a dosiahnutia 
strategickej autonómie Európy. Okrem 
toho by mal prispieť k riešeniu 
globálnych výziev vrátane cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja podľa zásad 
Agendy 2030 a Parížskej dohody a 
dosiahnuť prechod na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov najneskôr do roku 2050. Táto 
transformácia bude možná iba oživením 
výskumu a inovácií, čo zdôrazňuje 
potrebu posilniť priaznivé podmienky a 
investície do zlepšovania európskej 
vedomostnej základne a výskumnej a 
inovačnej kapacity, najmä pokiaľ ide o 
ekologické technológie a inovácie šetrné 
voči klíme.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) EIT by mal uľahčovať a 
posilňovať vytváranie sietí a spoluprácu a 
vytvárať synergie medzi jednotlivými 
inovačnými spoločenstvami v Európe, 
pričom by mal zabezpečiť široké 
geografické pokrytie s cieľom preklenúť 
regionálne rozdiely a zabrániť inovačnej 
priepasti a zároveň zachovať 
excelentnosť ako prioritné kritérium.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich 

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich rokov 
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rokov pokrývajúce príslušný viacročný 
finančný rámec (VFR) . SIP by mal 
zabezpečovať súlad s rámcovým 
programom Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie, a mal by podporovať 
synergie s ostatnými relevantnými 
programami Únie v rámci VFR, ako aj s 
ostatnými iniciatívami, politikami a 
nástrojmi Únie, najmä s tými, ktoré 
podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj. Vzhľadom na význam SIP pre 
inovačnú politiku Únie a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu pre Úniu by mali 
SIP prijať Európsky parlament a Rada na 
základe návrhu Komisie založenom na 
príspevku zo strany EIT.

vrátane krátkodobých opatrení 
zameraných na riešenie krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19 a obnovu. SIP by 
mal zabezpečovať súlad s programom 
Horizont Európa – rámcovým programom 
pre výskum a inováciu (Horizont Európa), 
konkrétne so strategickými plánmi v 
oblasti výskumu a inovácie, a mal by 
podporovať synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie, ako aj s 
ostatnými iniciatívami, politikami a 
nástrojmi Únie. Vzhľadom na význam SIP 
pre inovačnú politiku Únie a výsledný 
politický význam jeho spoločensko-
ekonomického vplyvu by mali SIP prijať 
Európsky parlament a Rada na základe 
návrhu Komisie založenom na príspevku 
zo strany EIT. Tieto príspevky by mali byť 
k dispozícii aj Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Kríza vyplývajúca z pandémie 
COVID-19 má rozsiahly a rušivý vplyv na 
zdravotnícke a hospodárske systémy 
členských štátov, čo spôsobuje 
spoločenské problémy. Tieto vplyvy si 
budú vyžadovať spoluprácu všetkých 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr 
Únie, pričom EIT by mal prispievať k 
inovačnému úsiliu, ktoré je potrebné na 
zabezpečenie koherentnej reakcie na 
krízu. EIT a jeho ZIS by okrem toho mali 
posilňovať svoje opatrenia s cieľom 
podporiť a zvýšiť odolnosť 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (MSP), startupov, ako aj 
študentov, výskumných pracovníkov, 
podnikateľov a zamestnancov.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5b) Hospodársky šok spojený s krízou 
COVID-19 má veľký vplyv na univerzity, 
výskumných pracovníkov, spoločnosti a 
iné zainteresované strany EIT. Je dôležité 
identifikovať a riešiť súvisiace výzvy, 
najmä prístup k financovaniu, s cieľom 
ochrániť vedomostný trojuholník a 
obnoviť dôveru a istotu všetkých 
zainteresovaných strán. V strednodobom 
horizonte by sa všetky ZIS mali 
prispôsobiť vplyvu šoku a preorientovať 
svoje zameranie a činnosti, a preto musia 
byť aktívne a pružné, aby vyhľadávali 
nové príležitosti.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5c) Prebiehajúci výskum riešení 
dôsledkov krízy COVID-19 by sa mal 
zrýchliť. EIT by mal zvýšiť vplyv tohto 
výskumu a pomáhať rozvíjať produkty a 
inovatívne služby, ktoré tento výskum 
prinesie, a zabezpečiť, aby sa dostali k čo 
najväčšiemu počtu ľudí.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5d) Správna rada EIT a ZIS by mali 
prijímať opatrenia flexibility a opatrenia 
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potrebné na poskytovanie primeranej 
podpory ich ekosystému založenému na 
vedomostnom trojuholníku a v prípade 
potreby vytvárať podporné opatrenia ad 
hoc pre svojich partnerov a prijímateľov a 
dokonca aj presahujúce ich spoločenstvá. 
Svojim partnerom, prijímateľom a 
študentom by mali poskytovať nástroje na 
prispôsobenie sa decentralizovanejším 
metódam práce a metódam práce na 
diaľku, menšiemu počtu ciest, väčšej 
neistote a pretrvávajúcemu obmedzeniu 
kontaktu medzi ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V súlade s rámcovým programom 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie, by sa činnosti EIT mali zaoberať 
strategickými dlhodobými výzvami pre 
inovácie v Európe, najmä v prierezových 
a/alebo interdisciplinárnych oblastiach 
vrátane tých oblastí, ktoré sa na európskej 
úrovni už zadefinovali. EIT by mal pritom 
podporovať pravidelný dialóg s občianskou 
spoločnosťou.

(6) V súlade s programom Horizont 
Európa by sa činnosti EIT mali zaoberať 
strategickými dlhodobými výzvami pre 
inovácie v Európe, najmä v prierezových 
a/alebo interdisciplinárnych oblastiach 
vrátane rozvoja inovatívnych 
netechnologických riešení ako potrebného 
doplnku inovačných činností zameraných 
na technológie. EIT by mal pritom 
podporovať pravidelný dialóg s občianskou 
spoločnosťou a s výskumnými a 
inovačnými centrami, MSP, vysokými 
školami a priemyslom.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) EIT by mal uprednostniť prenos 
svojich činností v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu a inovácií do 
podnikateľského prostredia a ich komerčné 

(7) EIT by mal uprednostniť prenos 
svojich činností v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácií a 
podnikania do podnikateľského prostredia 
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využívanie, ako aj podporu vytvárania 
začínajúcich podnikov, odčlenených 
subjektov a malých a stredných podnikov 
(MSP).

a ich komerčné využívanie. Mal by pritom 
podporovať inovačnú a podnikateľskú 
kapacitu vysokoškolského vzdelávania, 
presadzovať excelentnosť vo výskume a 
posilňovať, ako aj podporovať vytváranie 
startupov, spin-off podnikov a MSP.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) EIT by sa mal snažiť o užšiu 
spoluprácu s MSP s cieľom zabezpečiť 
ich aktívnu účasť na činnostiach ZIS. 
Ďalej by mali byť do činnosti ZIS podľa 
potreby zapojené verejné spoločnosti a 
miestne orgány, ako aj neziskové 
organizácie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7b) Tie sociálne podniky, ktoré sú 
svojou povahou veľmi inovatívne vďaka 
tovaru alebo službám, ktoré ponúkajú, 
svojej organizácii alebo používaným 
výrobným metódam, a podpora činností v 
oblasti sociálneho podnikania by mali byť 
súčasťou činností EIT a ZIS.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) EIT by mal fungovať najmä (8) EIT by mal fungovať najmä 
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prostredníctvom autonómnych rozsiahlych 
európskych partnerstiev inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikateľských 
subjektov a iných zainteresovaných strán, 
v ktorých sa uplatňuje zásada excelentnosti 
a ktoré majú formu udržateľných 
a dlhodobých sebestačných strategických 
sietí v inovačnom procese. Tieto 
partnerstvá by mala vyberať správna rada 
EIT na základe transparentného procesu 
založeného na excelentnosti v súlade s 
kritériami na výber európskych 
partnerstiev rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, 
a mali by byť označené ako ZIS.

prostredníctvom autonómnych 
inštitucionalizovaných európskych 
partnerstiev inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania, výskumných organizácií, 
podnikateľských subjektov a iných 
zainteresovaných strán, v ktorých sa 
uplatňuje zásada excelentnosti a ktoré majú 
formu udržateľných a dlhodobých 
sebestačných strategických sietí 
v inovačnom procese. Tieto partnerstvá by 
sa mali usilovať, aby sa stali finančne 
udržateľnými tým, že prilákajú 
financovanie z ďalších súkromných a 
verejných zdrojov, a aby prilákali čo 
najširšie spektrum nových partnerov. 
Tieto partnerstvá by mala vyberať správna 
rada EIT na základe transparentného 
procesu založeného na excelentnosti v 
súlade s kritériami tohto nariadenia a 
programu Horizont Európa na výber 
európskych partnerstiev, a mali by byť 
označené ako ZIS.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Pri výbere a začatí činnosti nových 
ZIS by sa malo vychádzať z otvoreného, 
transparentného a súťažného postupu, v 
ktorom sa zohľadní strategické 
plánovanie programu Horizont Európa, 
preskúmanie EIT a ZIS v polovici trvania, 
tempo obnovy Únie po pandémii COVID-
19 a rozpočet pridelený EIT na príslušné 
rozpočtové obdobie. EIT by mal v rámci 
tohto postupu a prevádzkovania ZIS 
prihliadať na skutočnosť, že nie všetky 
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ZIS majú rovnaké finančné potreby, 
pretože niektoré ZIS sú kapitálovo 
náročnejšie ako iné.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Zohľadňujúc špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS, 
pričom je možné odchýliť sa od pravidiel 
účasti a šírenia rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie. 
Obdobne môžu byť potrebné aj špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, vyžívania a šírenia v prípade 
činností ZIS s pridanou hodnotou.

(9) S ohľadom na špecifickú povahu 
ZIS je potrebné zabezpečiť špeciálne 
minimálne podmienky na vytváranie ZIS. 
Tieto podmienky sa môžu vo výnimočných 
prípadoch odchýliť od pravidiel účasti a 
šírenia programu Horizont Európa. 
Obdobne môžu byť potrebné aj špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, využívania a šírenia v prípade 
činností ZIS s pridanou hodnotou.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie činností ZIS v súlade s 
ustanoveniami rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie . 
U členov správnej rady EIT by mali byť 
v rovnováhe skúsenosti z podnikateľskej 
oblasti a oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a/alebo výskumu, ako aj 
z odvetvia inovácií.

(10) Správna rada EIT by mala takisto 
usmerňovať činnosti EIT a koordinovať 
podávanie správ, monitorovanie a 
hodnotenie činností ZIS v súlade s 
ustanoveniami programu Horizont 
Európa. Správna rada EIT by mala mať 
možnosť dávať odporúčania, ako znížiť 
administratívnu záťaž ZIS. U členov 
správnej rady EIT by mali byť v rovnováhe 
skúsenosti z podnikateľskej oblasti, oblasti 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu, 
ako aj z odvetvia inovácií. Správna rada 
EIT by mala zabezpečiť aj geografickú a 
rodovú vyváženosť svojho zloženia, 
pričom hlavnou zásadou je excelentnosť.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V záujme prispenia ku 
konkurencieschopnosti a posilnenia 
medzinárodnej príťažlivosti európskeho 
hospodárstva a jeho inovačnej kapacity by 
mali byť EIT a ZIS schopné prilákať 
partnerské organizácie, výskumných 
pracovníkov a študentov z celého sveta, 
a to aj podporou ich mobility, a mali by 
byť schopné aj spolupracovať 
s organizáciami z tretích krajín.

(11) V záujme prispenia ku 
konkurencieschopnosti a posilnenia 
medzinárodnej príťažlivosti európskeho 
hospodárstva a jeho inovačnej a 
podnikateľskej kapacity by mali byť EIT 
a ZIS schopné prilákať partnerské 
organizácie, výskumných pracovníkov 
a študentov z celého sveta vrátane 
najvzdialenejších regiónov Únie, a to aj 
podporou ich mobility, a mali by byť 
schopné aj spolupracovať s organizáciami 
z tretích krajín.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Vzťahy medzi EIT a ZIS by mali 
byť založené na rámcových dohodách o 
partnerstve a dohodách o grante , v ktorých 
sa stanovia práva a povinnosti ZIS, 
zabezpečí sa primeraná úroveň koordinácie 
a navrhne sa mechanizmus monitorovania 
a hodnotenia činností a výsledkov ZIS. 

(12) Vzťahy medzi EIT a ZIS by mali 
byť založené na rámcových dohodách o 
partnerstve a viacročných dohodách o 
grante, v ktorých sa stanovia práva 
a povinnosti ZIS, zabezpečí primeraná 
úroveň koordinácie a navrhne 
mechanizmus monitorovania a hodnotenia 
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Rámcovou dohodou o partnerstve by sa 
mala zabezpečiť kontinuita finančného 
príspevku EIT pre ZIS aj po skončení 
príslušného VFR. Odchylne od nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie o 
rozpočtových pravidlách) by EIT mal byť 
schopný uzavrieť takúto rámcovú dohodu o 
partnerstve na prvotné obdobie siedmich 
rokov a predĺžiť jej trvanie aj po uplynutí 
tohto obdobia o ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov.

činností a výsledkov ZIS. Rámcovou 
dohodou o partnerstve by sa mala 
zabezpečiť kontinuita finančného 
príspevku EIT pre ZIS aj po skončení 
príslušného VFR. Odchylne od nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/104612 (nariadenie o 
rozpočtových pravidlách) by EIT mal byť 
schopný uzavrieť takúto rámcovú dohodu o 
partnerstve na prvotné obdobie siedmich 
rokov. Pod podmienkou pozitívneho 
hodnotenia pokroku ZIS so zreteľom na 
dosiahnutie jeho cieľov a čiastkových 
cieľov, ktoré sa uskutoční do roku 4 
prvého obdobia, by mal mať EIT možnosť 
predĺžiť uvedenú rámcovú dohodu o 
partnerstve o ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov na základe ďalšieho 
hodnotenia s pozitívnym výsledkom. V 
prípade predĺženia prvotnej sedemročnej 
dohody by mal ZIS podliehať ďalšiemu 
preskúmaniu v polovici trvania na základe 
rovnakých kritérií a metodiky s cieľom 
rozhodnúť o ďalšom pokračovaní ZIS.

__________________ __________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a 
o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 
zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 
1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 
1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 
283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a 
o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 
1).

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
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štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže správna rada EIT za 
výnimočných okolností, ak je to náležite 
odôvodnené, rozhodnúť o predĺžení 
dohody o partnerstve so ZIS z prvej vlny 
ZIS. Takéto predĺženie by malo závisieť 
od kladného hĺbkového hodnotenia 
účinnosti ZIS nezávislými externými 
odborníkmi za predpokladu, že ZIS 
dosiahli dostatočný stupeň vplyvu a 
finančnej udržateľnosti. Predĺženie by 
malo byť obmedzené, pokiaľ ide o čas, 
rozpočet a rozsah činností ZIS, ktoré nie 
sú až tak blízko trhu a ešte tak nemôžu 
byť finančne udržateľné, ale majú aj 
naďalej zásadný význam pre plnenie jeho 
úloh, jeho činnosti a kapacity reakcie na 
naliehavé spoločenské výzvy.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Je potrebné podporovať 
vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, 
ale často chýbajúcu zložku komplexnej 
inovačnej stratégie. V rámcových 
dohodách o partnerstve alebo v dohodách o 
grante medzi EIT a ZIS by sa malo 
ustanoviť, že tituly a diplomy udelené 
prostredníctvom ZIS by mali udeľovať 
zúčastnené inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré by sa mali podnecovať 
k ich označovaniu aj ako titulov 
a diplomov EIT. EIT by okrem toho mal 
posilňovať a rozširovať rozsah titulov a 
diplomov so značkou EIT, aby sa zvýšilo 
ich uznávanie mimo spoločenstva EIT. 
Prostredníctvom svojich činností a práce 
by EIT mal pomáhať pri podpore 
mobility študentov, výskumných 
pracovníkov a zamestnancov . Všetky tieto 
činnosti by sa mali vykonávať bez toho, 
aby bola dotknutá smernica Európskeho 

(13) Je potrebné podporovať 
vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, 
ale často chýbajúcu zložku komplexnej 
inovačnej stratégie. V rámcových 
dohodách o partnerstve alebo v dohodách o 
grante medzi EIT a ZIS by sa malo 
ustanoviť, že tituly a diplomy udelené 
prostredníctvom ZIS by mali udeľovať 
zúčastnené inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré by sa mali podnecovať 
k ich označovaniu aj ako titulov 
a diplomov EIT. EIT by okrem toho mal 
posilňovať a rozširovať rozsah titulov a 
diplomov so značkou EIT na činnosti 
celoživotného vzdelávania a programy v 
oblasti odbornej prípravy, nadobúdania 
zručností, rekvalifikácie a zvyšovania 
úrovne zručností, aby sa zvýšilo ich 
uznávanie aj mimo spoločenstva EIT. 
Prostredníctvom svojich činností a práce 
by EIT mal pomáhať pri podpore mobility 
študentov, výskumných pracovníkov a 
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parlamentu a Rady 2005/36/ES13. zamestnancov, ako aj poskytovať 
príležitosti na celoživotné vzdelávanie, 
mentorstvo a koučing. Všetky tieto 
činnosti by sa mali vykonávať bez toho, 
aby bola dotknutá smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/36/ES13.

__________________ __________________
13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ 
L 255, 30.9.2005, s. 22). Smernica 
naposledy zmenená nariadením Komisie 
(ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 
6.12.2007, s. 3).

13 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o 
uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ 
L 255, 30.9.2005, s. 22). Smernica 
naposledy zmenená nariadením Komisie 
(ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 
6.12.2007, s. 3).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Vhodným spôsobom by sa mala 
zaručiť zodpovednosť a transparentnosť 
EIT. Príslušné pravidlá upravujúce 
jeho riadenie a fungovanie by sa mali 
stanoviť v stanovách EIT.

(14) Vhodným spôsobom by sa mala 
zaručiť zodpovednosť, transparentnosť a 
otvorenosť EIT. Príslušné pravidlá 
upravujúce jeho riadenie a fungovanie by 
sa mali stanoviť v stanovách EIT.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Očakáva sa, že sektory priemyslu, 
financií a služieb výrazne prispejú do 
rozpočtu ZIS. Cieľom ZIS by malo byť 
maximalizovať podiel príspevkov zo 

(16) Očakáva sa, že kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 bude mať vplyv na 
finančné príspevky zo sektorov priemyslu, 
financií a služieb do rozpočtu ZIS. Napriek 
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súkromného sektora a dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť . ZIS a ich partnerské 
organizácie by mali zverejňovať 
skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú 
v rámci EIT a že získavajú finančný 
príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie.

tomu by cieľom ZIS malo byť 
maximalizovať podiel príspevkov zo 
súkromného sektora a už od začiatku sa 
aktívne snažiť dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť. ZIS a ich partnerské 
organizácie by mali zverejňovať 
skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú 
v rámci EIT a že získavajú finančný 
príspevok zo všeobecného rozpočtu Únie. 
Okrem toho by sa transparentnosť 
financovania mala zvýšiť poskytovaním 
verejne dostupných informácií o tom, 
ktoré projekty sú financované, a o 
prideľovaní finančných prostriedkov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) EIT by mal zabezpečiť vyvážené 
rozdelenie rozpočtu v priebehu celého 
obdobia a hladký prechod medzi 
súčasným a nasledujúcim obdobím VFR, 
najmä pokiaľ ide o prebiehajúce činnosti.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) EIT by mal 
vypracúvať konsolidované výročné 
správy o činnosti , v ktorých 
uvedie vykonané činnosti a výsledky 
operácií z predchádzajúceho kalendárneho 

(19) EIT by mal vypracúvať 
konsolidované výročné správy o činnosti, 
v ktorých uvedie vykonané činnosti a 
výsledky operácií z predchádzajúceho 
kalendárneho roka. EIT by mal takisto 
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roka . EIT by mal takisto vypracovať 
jednotný programový dokument, v ktorom 
uvedie svoje plánované iniciatívy z 
hľadiska ročného a viacročného plánovania 
a ktorý umožní EIT reagovať na vnútorný 
a vonkajší vývoj v oblasti vedy, techniky, 
vysokoškolského vzdelávania, inovácií 
a ostatných dôležitých oblastí.

vypracovať jednotný programový 
dokument, v ktorom uvedie svoje 
plánované iniciatívy z hľadiska ročného a 
viacročného plánovania a ktorý umožní 
EIT reagovať na vnútorný a vonkajší vývoj 
v oblasti vedy, techniky, vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu a inovácií a 
ostatných dôležitých oblastí. Tento 
jednotný programový dokument by sa mal 
zaoberať aspektmi dvojročného programu 
reakcie na krízu. Tieto dokumenty by sa 
pre informáciu mali posielať Európskemu 
parlamentu, Rade a Komisii.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je vhodné, aby Komisia najmä na 
účely prípravy SIP začala nezávislé 
externé hodnotenia fungovania EIT vrátane 
ZIS . Tieto hodnotenia by mali skúmať, 
ako EIT plní svoje poslanie, mali by sa 
vzťahovať na všetky činnosti EIT a ZIS a 
mali by posudzovať ich relevantnosť, 
efektívnosť, účinnosť, európsku pridanú 
hodnotu a koherentnosť. Tieto hodnotenia 
by mali byť podkladom pre hodnotenia 
programu Komisie stanovené pre rámcový 
program Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie.

(20) Je vhodné, aby Komisia najmä na 
účely prípravy SIP začala nezávislé externé 
hodnotenia fungovania EIT vrátane ZIS. 
Tieto hodnotenia by mali skúmať, ako EIT 
plní svoje poslanie, mali by sa vzťahovať 
na všetky činnosti EIT a ZIS a mali by 
posudzovať ich relevantnosť, efektívnosť, 
účinnosť, európsku pridanú hodnotu, 
otvorenosť, osvetovú činnosť, 
komunikáciu, viditeľnosť, šírenie 
výsledkov, vplyv a koherentnosť. Tieto 
hodnotenia by mali byť podkladom pre 
programové hodnotenia Komisie 
stanovené v programe Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) ZIS EIT sú organizované okolo 
stredísk spoločného umiestnenia a centier 
inovácií, často však používajú rôzne 
výrazy na ich pomenovanie (centrá, uzly, 
kancelárie atď.). EIT by mal vyvinúť 
maximálne úsilie na zjednodušenie 
terminológie týkajúcej sa štruktúry 
každého ZIS s cieľom ďalej zjednodušiť, 
objasniť a zvýšiť identifikovateľnosť 
EIT.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20b) EIT by sa najmä využitím svojich 
ZIS a regionálneho inovačného programu 
EIT mal usilovať o posilnenie inovačných 
ekosystémov v záujme rozvoja celkovej 
inovačnej kapacity Únie na riešenie 
globálnych výziev, a to podporovaním 
integrácie podnikov, výskumu, 
vysokoškolského vzdelávania a 
podnikavosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20c) ZIS, ktoré pôsobia ako 
sprostredkovateľ inovácie 
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prostredníctvom stredísk spoločného 
umiestnenia a inovačných centier, by mali 
brať do úvahy priority stratégie pre 
inteligentnú špecializáciu členských 
štátov, a tak zvýšiť ich inovačnú kapacitu 
tým, že v plnej miere zohľadnia 
regionálne kapacity a potenciál, 
príležitosti a slabé stránky, ako aj 
miestnych aktérov a ich činnosti a trhy.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20d) Súčinnosť EIT prostredníctvom 
jeho ZIS s fondmi politiky súdržnosti by 
sa mala posilniť s cieľom podporiť 
regionálnu a medziregionálnu spoluprácu 
medzi subjektmi vedomostného 
trojuholníka a riadiacimi orgánmi, ako aj 
zvýšiť celkový vplyv a viditeľnosť EIT.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20e) Je zásadné, aby sa podporovala 
silná súčinnosť medzi EIT a Európskou 
radou pre inováciu (EIC). ZIS by mali 
podnecovať vytváranie inovačných 
spoločností v úzkej súčinnosti s EIC a 
zabraňovať duplicite a prijímatelia EIT 
by mali mať možnosť požiadať o podporu 
z nástrojov EIC, ktorá by dopĺňala služby, 
ktoré poskytujú ZIS EIT. Startupy s 
vysokým potenciálom rastu podporované 
ZIS môžu mať priamejší prístup k 
opatreniam EIC v súlade s príslušnými 
ustanoveniami programu Horizont 
Európa, aby sa mohli rýchlo rozrásť.



PE648.286v02-00 22/120 RR\1208053SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20f) EIT by mal podporovať inováciu 
vo svojich činnostiach a integráciu 
vysokoškolského vzdelávania do 
inovačného ekosystému najmä 
stimulovaním podnikateľského 
vzdelávania, podporou medziodborovej 
spolupráce medzi priemyslom a 
vysokoškolským vzdelávaním a výskumom 
a identifikáciou potenciálnych zručností 
potrebných pre budúcich inovátorov na 
riešenie globálnych výziev, ktoré zahŕňajú 
pokročilé digitálne zručnosti, zručnosti v 
oblasti udržateľnosti a inovačné 
zručnosti. Systémy podpory poskytované 
zo strany EIT by mali byť v prospech 
prijímateľov EIC, zatiaľ čo startupy 
vznikajúce zo ZIS by mali mať zrýchlený 
prístup k opatreniam EIC.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20g) S cieľom zabrániť izolácii a 
zdvojovaniu úsilia a stratégií by mali EIT 
a EIC počítať s recipročnou a 
systematickou výmenou informácií, ako aj 
so spoločným členom v každej zo svojich 
správnych rád.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20h) V rozsahu pôsobnosti programu 
Horizont Európa a v súlade s jeho 
strategickým plánovaním by mal mať EIT 
možnosť rozhodnúť o navrhnutí nových 
ZIS v prioritných oblastiach, ktoré 
prispievajú k riešeniu nových a 
vznikajúcich globálnych výziev. Prvé 
takéto ZIS by sa malo týkať kultúrnych a 
kreatívnych sektorov a priemyslu (CCSI) 
a druhé by sa malo týkať vodného 
hospodárstva, morského a námorného 
odvetvia a ich ekosystémov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20i) EIT by mal mať možnosť v súlade 
s programom Horizont Európa a jeho 
strategickým plánovaním rozhodnúť o 
navrhnutí nových ZIS v prioritných 
oblastiach, ktoré prispejú k riešeniu 
nových a vznikajúcich globálnych a 
spoločenských výziev. Prvé takéto ZIS by 
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sa malo týkať CCSI a malo by začať 
fungovať v roku 2022 s možnosťou 
odloženia spustenia do roku 2023 v 
prípade, že správna rada EIT usúdi, že 
pred začatím výzvy je potrebná ďalšia 
konzultácia so zainteresovanými 
stranami. Druhé takéto ZIS by sa malo 
týkať vodného hospodárstva, morského a 
námorného odvetvia a ich ekosystémov a 
malo by začať fungovať v roku 2025, po 
pozitívnom hodnotení vplyvu, ktoré sa má 
vykonať do roku 2023.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „inovácia“ je proces vrátane jeho 
výsledku, ktorým sa novými myšlienkami 
reaguje na spoločenské alebo hospodárske 
potreby a dopyt a vytvárajú sa nové 
výrobky, služby alebo podnikateľské a 
organizačné modely, ktoré sa úspešne 
uvádzajú na existujúci trh alebo sú schopné 
vytvoriť nové trhy a ktoré sú spoločnosti 
na prospech;

1. „inovácia“ je proces vrátane jeho 
výsledku, ktorým sa novými myšlienkami 
reaguje na spoločenské, hospodárske alebo 
environmentálne potreby a dopyt a 
vytvárajú sa nové výrobky, služby alebo 
podnikateľské, organizačné a sociálne 
modely, ktoré sa úspešne uvádzajú na 
existujúci trh alebo sú schopné vytvoriť 
nové trhy a ktoré sú spoločnosti na 
prospech;

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „znalostné a inovačné 
spoločenstvo“ (ZIS) je 
autonómne rozsiahle európske partnerstvo 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 
výskumných organizácií, podnikov a iných 
strán zainteresovaných do inovačného 
procesu, ktoré má formu strategickej siete 
založenej na spoločnom strednodobom až 
dlhodobom inovačnom plánovaní v záujme 

2. „znalostné a inovačné 
spoločenstvo“ alebo „ZIS“ je autonómne 
inštitucionalizované európske partnerstvo, 
ako sa vymedzuje v programe Horizont 
Európa, a to inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania, výskumných organizácií, 
podnikov a iných strán zainteresovaných 
do inovačného procesu, ktoré má formu 
strategickej siete založenej na spoločnom 
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splnenia výziev EIT a prispievania k 
dosiahnutiu cieľov stanovených 
v rámcovom programe Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie , a to bez 
ohľadu na jej presnú právnu formu;

strednodobom až dlhodobom inovačnom 
plánovaní v záujme splnenia výziev EIT a 
prispievania k dosiahnutiu cieľov 
stanovených v programe Horizont Európa, 
a to bez ohľadu na jej presnú právnu 
formu;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. „stredisko spoločného umiestnenia 
ZIS“ je fyzický priestor vymedzený 
otvoreným a transparentným spôsobom, 
ktorý pokrýva geografickú oblasť, v ktorej 
môžu hlavní partneri vedomostného 
trojuholníka ZIS ľahko spolupracovať, a 
ktorý slúži ako koordinačné stredisko pre 
činnosť ZIS v tejto oblasti;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. „program reakcie na krízu“ je 
dvojročný plán, v ktorom EIT vymedzuje 
svoje priority v reakcii na potreby každého 
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ZIS s cieľom prekonať krízu spôsobenú 
pandémiou COVID-19 a prispôsobiť sa 
obdobiu po kríze;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. „centrum inovácií EIT“ je 
centrum miestneho spoločenstva zriadené 
v širokej palete členských štátov, najmä v 
členských štátoch a regiónoch, na ktoré sa 
zameriava regionálny inovačný program, 
kde ZIS môžu spolupracovať s miestnymi 
subjektmi vedomostného trojuholníka s 
cieľom plniť inovačné ciele v celej Únii, 
ktorým sa zabezpečuje vyváženejšia 
geografická prítomnosť činností 
spoločenstva EIT a ktoré slúži ako miesto 
vstupu pre interakciu s miestnymi 
aktérmi, mobilizuje a internacionalizuje 
miestne siete, vytvára synergie a 
podporuje aktívnu integráciu ekosystémov 
na všetkých úrovniach a uľahčuje úsilie 
ZIS na podporu komplementárnosti a 
spolupráce v rámci vedomostného 
trojuholníka s ambíciou rozrásť sa na 
regionálne stredisko spoločného 
umiestnenia;

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. „sieť styčných úradníkov EIT v 
jednotlivých krajinách“ je sieť národných 
zástupcov menovaných vládami členských 
štátov a krajín pridružených k programu 
Horizont Európa, ktorá je súčasťou 
národných kontaktných miest programu 
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Horizont Európa a ktorej úlohou je 
uľahčovať štruktúrovanejšie šírenie 
príležitostí, výsledkov a dosiahnutých 
cieľov vyplývajúcich zo spoločenstva EIT, 
ako aj podnecovať vzájomný prenos 
znalostí, rád a najlepších postupov, a to v 
súlade s funkciou inštitútu, ktorú má EIT;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „partnerská organizácia“ je 
akýkoľvek právny subjekt , ktorý je 
členom ZIS, a môže zahŕňať najmä 
inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, poskytovateľov odborného 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
výskumné organizácie, verejnoprávne 
alebo súkromné podnikateľské subjekty, 
finančné inštitúcie, regionálne a miestne 
orgány, nadácie a neziskové organizácie;

3. „partnerská organizácia“ je 
akýkoľvek právny subjekt, ktorý je členom 
ZIS, a môže zahŕňať najmä inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, 
poskytovateľov odborného vzdelávania a 
odbornej prípravy, výskumné organizácie, 
verejné inštitúcie, verejnoprávne alebo 
súkromné podnikateľské subjekty, finančné 
inštitúcie, regionálne a miestne orgány, 
nadácie a neziskové organizácie;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. „strategický inovačný program“ 
(SIP) je strategický dokument, v ktorom sa 
uvádzajú prioritné oblasti a dlhodobá 
stratégia EIT pre budúce iniciatívy, jeho 
kapacita generovať najlepšiu inovačnú 
pridanú hodnotu vrátane prehľadu 
plánovaných činností v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie počas siedmich 
rokov pokrývajúcich príslušný VFR ;

7. „strategický inovačný program“ 
alebo „SIP“ je strategický dokument, v 
ktorom sa uvádza stratégia a priority EIT 
pre budúce iniciatívy, jeho kapacita 
generovať najlepšiu inovačnú pridanú 
hodnotu vrátane cieľov, kľúčových 
opatrení, plánovaných činností v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie, jeho spôsob fungovania, 
očakávané vplyvy a zdroje potrebné počas 
siedmich rokov pokrývajúcich program 
Horizont Európa a príslušný VFR;
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „regionálny inovačný program“ je 
program dosahu zameraný na partnerstvá 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumnými organizáciami, 
podnikmi a ďalšími zúčastnenými stranami  
s cieľom podporovať inováciu v celej Únii;

8. „regionálny inovačný program“ 
alebo „RIS“ je program dosahu zameraný 
na vytváranie partnerstiev medzi 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, 
výskumnými organizáciami, podnikmi a 
ďalšími zúčastnenými stranami v krajinách 
s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu a 
inovácie, ako sa vymedzuje v článku 2 
bode 15a nariadenia [xxx], ktorým sa 
ustanovuje program Horizont Európa, 
ako aj v krajinách a regiónoch krajín s 
nízkou a priemernou úrovňou inovácie 
podľa európskeho prehľadu výsledkov 
inovácie, ak nie sú krajinami s nízkou 
výkonnosťou v oblasti výskumu a 
inovácie, s cieľom podporovať inováciu v 
celej Únii a preklenovať regionálne 
rozdiely, a tak zmierňovať rozdiely v 
oblasti inovácie;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. „obchodný plán ZIS“ je dokument, 
v ktorom sa opisujú ciele a plánované 
činnosti ZIS s pridanou hodnotou;

10. „viacročný obchodný plán ZIS“ je 
dokument, v ktorom sa opisujú ciele a 
plánované činnosti ZIS s pridanou 
hodnotou, čiastkové ciele, cieľové hodnoty 
a vplyvy ZIS, ktoré prispievajú k riešeniu 
globálnych výziev, a ktorý obsahuje aj 
odhad finančných zdrojov a financovania 
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vrátane jeho stratégií zameraných na 
dosiahnutie finančnej udržateľnosti, 
otvorenosti novým partnerom a 
geograficky vyváženejšej účasti na jeho 
činnostiach;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. „memorandum o spolupráci“ je 
dohoda medzi EIT a ZIS, ktorej cieľom je 
zabezpečiť aktívne členstvo ZIS v 
spoločenstve EIT po dni uplynutia 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve 
bez akéhokoľvek finančného príspevku 
EIT;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. „finančná udržateľnosť“ je 
schopnosť ZIS financovať svoje činnosti v 
rámci vedomostného trojuholníka nezávisle 
aj po dni uplynutia platnosti rámcovej 
dohody o partnerstve.

13. „finančná udržateľnosť“ je 
schopnosť ZIS generovať dostatočný 
príjem na financovanie väčšiny alebo 
všetkých svojich činností v rámci 
vedomostného trojuholníka vrátane 
významného podielu nákladov na 
prevádzku ekosystému nezávisle od 
príspevkov z EIT.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poslaním EIT je prispievať k trvalo 1. Poslaním EIT je prispievať 
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udržateľnému hospodárskemu rastu a 
konkurencieschopnosti Únie posilňovaním 
inovačnej kapacity členských štátov a Únie 
s cieľom reagovať na hlavné výzvy, 
ktorým čelí spoločnosť. Toto poslanie plní 
prostredníctvom presadzovania súčinnosti 
a spolupráce medzi oblasťami 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie na najvyššej úrovni a 
prostredníctvom ich integrácie, a to aj 
podporou podnikania.

k udržateľnému hospodárskemu rozvoju 
a konkurencieschopnosti Únie 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Únie. Má plniť aj strategické 
priority Únie a prispievať k realizácii 
cieľov a politík EÚ vrátane európskej 
zelenej dohody, európskeho plánu na 
oživenie hospodárstva, európskych 
stratégií v oblasti údajov, digitálnej 
oblasti, oblasti MSP a priemyslu a 
dosiahnutia strategickej autonómie 
Európy. Okrem toho prispieva k riešeniu 
globálnych výziev vrátane cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja podľa zásad 
Agendy 2030 a Parížskej dohody a k 
dosiahnutiu hospodárstva s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov 
najneskôr do roku 2050.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT prispieva k plneniu všeobecných i 
osobitných cieľov rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

2. Pokiaľ ide o rozpočtové obdobie 
rokov 2021 – 2027, EIT prispieva k 
plneniu všeobecných i osobitných cieľov 
programu Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Špecifické ciele EIT sú:
a) zvýšenie vplyvu a transparentnosti 
ZIS a posilnenie integrácie vedomostného 
trojuholníka;
b) zvýšenie otvorenosti ZIS 
zahrnutím širšieho spektra 
zainteresovaných strán z celej Únie;
c) zvýšenie podnikateľskej a 
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inovačnej kapacity sektora 
vysokoškolského vzdelávania v celej Únii 
usmerňovaním a monitorovaním ZIS pri 
podpore lepšej integrácie do inovačných 
ekosystémov a inštitucionálnej zmeny 
v inštitúciách vysokoškolského 
vzdelávania;
d) zvýšenie regionálneho dosahu EIT 
a jeho ZIS, ako aj zabezpečenie lepšieho 
šírenia a využívania výsledkov s cieľom 
riešiť regionálne rozdiely v inovačnej 
kapacite v celej Únii a v rámci 
jednotlivých členských štátov v záujme 
zabezpečenia vyváženého zemepisného 
pokrytia;
e) implementácia dvojročného 
programu reakcie na krízu s flexibilitou 
potrebnou na to, aby mohol prispieť k 
ochrane súčasných inovačných 
ekosystémov a pomôcť zainteresovaným 
stranám EIT pripraviť sa na oživenie 
hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a stratégia pre EIT na príslušné obdobie 
siedmich rokov, pričom sa zohľadní 
rámcový program Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, a posúdi 
spoločensko-ekonomický vplyv a kapacita 
EIT na vytváranie najlepšej inovačnej 
pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

1. V SIP sa vymedzí stratégia a 
priority EIT na príslušné obdobie siedmich 
rokov vrátane krátkodobých opatrení 
zameraných na riešenie krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19 a následné 
oživenie, pričom sa zohľadní program 
Horizont Európa vrátane jeho 
strategického plánovania. V SIP sa uvedie 
aj posúdenie očakávaného sociálno-
ekonomického vplyvu a osvetových 
činností EIT a kapacity EIT na vytváranie 
najlepších inovačných ekosystémov a 
pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.



PE648.286v02-00 32/120 RR\1208053SK.docx

SK

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. SIP je zosúladený s cieľmi 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, so 
strategickým viacročným plánovaním, s 
podávaním správ, monitorovaním a 
hodnotením a s ďalšími požiadavkami 
uvedeného programu, a podporuje synergie 
s ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci príslušného VFR, najmä s tými, 
ktoré podporujú vzdelávanie a regionálny 
rozvoj. Nachádza sa v ňom aj opis 
primeraných synergií a komplementárnosti 
medzi činnosťami EIT a ďalšími 
iniciatívami , politikami a nástrojmi Únie.

2. SIP je zosúladený s cieľmi 
programu Horizont Európa, so 
strategickým viacročným plánovaním, 
podávaním správ, monitorovaním a 
hodnotením a s ďalšími požiadavkami 
uvedeného programu a podporuje synergie 
s ostatnými relevantnými programami Únie 
v rámci príslušného VFR. Stanovujú sa v 
ňom aj primerané synergie a 
komplementárnosti medzi činnosťami EIT 
a ďalšími iniciatívami, politikami a 
nástrojmi Únie, najmä iniciatívou 
Európske univerzity, Európskou radou 
pre inováciu (EIC) a misiami a 
európskymi partnerstvami uvedenými v 
programe Horizont Európa. Komisia 
poskytne EIT všetku potrebnú podporu pri 
vytváraní primeraných synergií a 
komplementárnosti s inými činnosťami 
programu Horizont Európa, ako aj s 
inými iniciatívami a programami Únie.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V SIP sa uvedie odhad finančných 
potrieb a zdrojov z hľadiska budúceho 
fungovania, dlhodobého rozvoja 
a financovania EIT. Obsahuje aj orientačný 

3. V SIP sa uvedie odhad finančných 
potrieb a zdrojov z hľadiska budúceho 
fungovania, dlhodobého rozvoja a 
financovania EIT vrátane finančných 
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finančný plán na obdobie 
trvania príslušného VFR .

aspektov súvisiacich s plánom európskej 
obnovy. Obsahuje aj orientačný finančný 
plán na obdobie trvania príslušného VFR.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. EIT predloží svoj príspevok k 
návrhu SIP, ktorý vypracuje Komisia.

4. EIT pripraví so zreteľom na 
stanovisko a informácie existujúcich ZIS 
návrh SIP, predloží ho Komisii a zverejní.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) správna rada zložená z členov na 
vysokej úrovni so skúsenosťami z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácie a podnikania. Zodpovedá za 
usmerňovanie činností EIT, výber, 
vymenúvanie , monitorovanie a hodnotenie 
ZIS a za všetky ostatné strategické 
rozhodnutia;

a) správna rada zložená z členov na 
vysokej úrovni s osvedčenými 
vynikajúcimi skúsenosťami z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu, 
inovácie a podnikania vrátane člena, ktorý 
je aj členom rady EIC. Zodpovedá za 
riadenie činností EIT, výber, 
vymenúvanie, financovanie, 
monitorovanie a hodnotenie ZIS, a to 
vrátane prijímania primeraných 
nápravných opatrení v prípade 
nedostatočnej výkonnosti, a za všetky 
ostatné strategické rozhodnutia. Pri výbere 
členov správnej rady sa zohľadňujú 
kritériá týkajúce sa rodovej a geografickej 
rovnováhy;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výkonný výbor zložený z 
vybraných členov a predsedu správnej 
rady. Výkonný výbor pomáha správnej 
rade pri plnení jej úloh a v spolupráci s 
riaditeľom pripravuje zasadnutia správnej 
rady ;

b) výkonný výbor zložený z 
vybraných členov, ktorí zastupujú všetky 
tri rozmery vedomostného trojuholníka, a 
predsedu správnej rady. Výkonný výbor 
pomáha správnej rade pri plnení jej úloh a 
v spolupráci s riaditeľom pripravuje 
zasadnutia správnej rady;

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) riaditeľ vymenovaný správnou 
radou, ktorý je zákonným zástupcom 
EIT zodpovedným za jeho operácie a 
každodenné riadenie. Riaditeľ sa 
zodpovedá správnej rade, ktorej priebežne 
predkladá správy o vývoji EIT a všetkých 
činností, za ktoré zodpovedá ;

c) riaditeľ vymenovaný správnou 
radou, ktorý je štatutárnym zástupcom EIT 
a zodpovedá za vykonávanie rozhodnutí 
správnej rady a za fungovanie EIT a jeho 
každodenné riadenie. Riaditeľ sa 
zodpovedá správnej rade, ktorej priebežne 
predkladá správy o vývoji EIT a všetkých 
činnostiach, za ktoré zodpovedá, vrátane 
plnenia rozpočtu EIT. Riaditeľ pravidelne 
podáva správy Európskemu parlamentu, a 
to aspoň po každom procese 
monitorovania a hodnotenia;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Podrobné ustanovenia o orgánoch 
EIT sú uvedené v stanovách EIT, ktoré sú 
prílohou k tomuto nariadeniu.

2. Podrobné ustanovenia o orgánoch a 
riadení EIT sú uvedené v stanovách EIT, 
ktoré sú prílohou k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT v záujme dosiahnutia svojho 
cieľa predovšetkým :

EIT v záujme dosiahnutia cieľov 
stanovených v článku 3 predovšetkým:

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) v súlade so SIP stanovuje svoje 
hlavné priority a činnosti;

a) stanovuje svoje činnosti v súlade s 
hlavnými prioritami stanovenými v SIP;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) predloží v spolupráci so ZIS 
dvojročný program reakcie na krízu;

Pozmeňujúci návrh 61
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvyšuje informovanosť medzi 
potenciálnymi partnerskými 
organizáciami a podporuje ich účasť na 
jeho činnostiach;

b) zabezpečuje otvorenosť voči 
potenciálnym partnerským organizáciám 
a zvyšuje ich informovanosť s cieľom 
podporiť ich účasť na jeho činnostiach, 
najmä medzi MSP a vznikajúcimi 
centrami excelentnosti v krajinách a 
regiónoch oprávnených na opatrenia RIS;

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9 
a rámcovými dohodami o partnerstve a 
dohodami o grante vymedzuje ich práva a 
povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, 
uplatňuje vhodné opatrenia na kontrolu 
kvality, nepretržite monitoruje a pravidelne 
hodnotí ich činnosti;

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9 
a vymedzuje ich práva a povinnosti 
rámcovými dohodami o partnerstve a 
dohodami o grante, poskytuje im vhodné 
strategické usmernenia a podporu, 
uplatňuje primeranú kontrolu kvality a 
dôkladné monitorovanie a stanovuje 
podmienky a prijíma vhodné a nápravné 
opatrenia v prípade nedostatočnej 
výkonnosti na základe výsledku posúdení 
podľa článku 11 a nepretržite monitoruje a 
pravidelne hodnotí ich činnosti a ich kroky 
smerom k dosiahnutiu finančnej 
udržateľnosti;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) riadi vykonávanie RIS 
poskytovaním prostriedkov na zakladanie 
inovačných centier v členských štátoch 
EIT RIS;

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) podporuje šírenie osvedčených 
postupov integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to aj medzi ZIS, v záujme 
vytvorenia spoločnej kultúry inovácie a 
prenosu znalostí a nabáda na účasť na 
činnostiach dosahu, a to aj na 
regionálnom inovačnom programe;

f) podporuje šírenie najlepších 
postupov integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to aj medzi ZIS a v celej 
Únii, v záujme vytvorenia spoločnej 
kultúry inovácie a prenosu znalostí a 
nabáda na účasť a otvorenosť voči novým 
členom v rámci činností dosahu, a to aj v 
rámci RIS;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) zriaďuje sieť styčných úradníkov 
EIT v jednotlivých krajinách ako súčasť 
národných kontaktných miest programu 
Horizont Európa s cieľom podporiť 
vzájomný prenos znalostí, rád a najlepších 
postupov v súlade s funkciou EIT;
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Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) podporuje rozsiahle šírenie, 
oznamovanie a využívanie výsledkov a 
príležitostí vyplývajúcich zo spoločenstva 
EIT, a to aj prostredníctvom siete 
styčných úradníkov EIT v jednotlivých 
krajinách, s cieľom zvýšiť 
informovanosť, viditeľnosť a známosť 
EIT v celej Únii, ako aj podporiť účasť 
na činnostiach spoločenstva EIT;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fc) podporuje ZIS v rozvoji účinnej 
stratégie finančnej udržateľnosti na 
mobilizáciu finančných prostriedkov z 
iných verejných a súkromných zdrojov;

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) podporuje multidisciplinárne 
prístupy k inovácii vrátane integrácie 
technologických, spoločenských a 
netechnologických riešení, organizačných 

h) podporuje multidisciplinárne 
prístupy k inovácii vo všetkých sektoroch, 
a to prostredníctvom integrácie 
technologických, spoločenských a 
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prístupov a nových obchodných modelov; netechnologických riešení, udržateľnosti a 
klimatickej neutrálnosti už v štádiu 
návrhu, organizačných prístupov, 
podnikateľského ducha a nových 
obchodných modelov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podľa potreby zabezpečuje 
komplementárnosť a synergiu medzi 
činnosťami EIT a ostatnými programami 
Únie;

i) podľa potreby zabezpečuje 
komplementárnosť a synergiu medzi 
činnosťami EIT a ostatnými programami 
Únie, ako sa uvádza v programe Horizont 
Európa;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) vyvíja inovatívne modely práv 
duševného vlastníctva, ktoré podporujú 
prenos a šírenie znalostí tak v rámci ZIS, 
ako aj širšie na celom území Únie, a 
poskytuje usmernenia v tejto oblasti;
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ib) poskytuje potrebnú podporu a 
súčinnosť ZIS s cieľom vyvíjať 
inovatívne riešenia;

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ic) zabezpečuje, aby ZIS mohli 
fungovať s potrebnou flexibilitou na 
prispôsobenie svojich činností rastúcim 
požiadavkám vyplývajúcim z krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19 a 
pomôcť s plánom európskej obnovy;

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) organizuje pravidelné zasadnutia 
fóra zainteresovaných strán s cieľom 
informovať o činnostiach EIT, o jeho 
skúsenostiach, osvedčených postupoch a 
prínose k politikám a cieľom Únie v oblasti 
inovácie, výskumu a vzdelávania a 
umožniť zainteresovaným stranám, aby 
vyjadrili svoje názory;

j) organizuje pravidelné zasadnutia 
fóra zainteresovaných strán najmenej raz 
ročne s cieľom vymieňať si informácie, 
skúsenosti a najlepšie postupy a 
diskutovať o činnostiach EIT a prínose k 
politikám a cieľom Únie v oblasti inovácie, 
výskumu a vzdelávania a umožniť 
zainteresovaným stranám, aby vyjadrili 
svoje názory;
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Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) organizuje zasadnutia skupiny 
zástupcov členských štátov aspoň dvakrát 
ročne, nezávisle od zasadnutia fóra 
zainteresovaných strán , aby zabezpečili 
primeranú komunikáciu a tok informácií s 
EIT a aby boli informovaní o dosiahnutých 
úspechoch, poskytovali EIT a ZIS 
poradenstvo a vymieňali si s nimi 
skúsenosti. Skupina zástupcov členských 
štátov zabezpečí tiež vhodnú 
komplementárnosť a synergiu činností 
EIT a ZIS a národných programov a 
iniciatív, a to vrátane potenciálneho 
spolufinancovania činností ZIS na 
vnútroštátnej úrovni;

k) organizuje zasadnutia skupiny 
zástupcov členských štátov nezávisle od 
zasadnutí fóra zainteresovaných strán 
uvedených v písm. j), aby sa zabezpečila 
primeraná komunikácia a tok informácií s 
EIT a aby boli informovaní o dosiahnutých 
úspechoch, poskytovali EIT a ZIS 
poradenstvo a vymieňali si s nimi 
skúsenosti;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) uľahčuje zriaďovanie zariadení 
spoločných služieb spoločenstva EIT 
zameraných na spoločné plnenie, ktoré sú 
spoločné pre všetky ZIS;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) podporuje vytváranie sietí rôznych 
inovačných centier EIT vo všetkých 
členských štátoch v priebehu času s 
cieľom uľahčiť spoluprácu medzi 
spoločenstvom EIT a miestnymi 
inovačnými ekosystémami;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 
ich integráciu do inovačných ekosystémov.

l) navrhuje a koordinuje podporné 
činnosti ZIS zamerané na rozvoj 
podnikateľských a inovačných kapacít 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 
inštitúcií odbornej prípravy, MSP a 
startupov a ich integráciu do inovačných 
ekosystémov v celej Únii a v súlade s 
prístupom vedomostného trojuholníka a 
monitoruje vykonávanie týchto 
podporných činností;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

la) navrhne a začne v spolupráci s 
Komisiou a na základe informácií od ZIS 
iniciatívu v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania na podporu rozvoja inovačnej 
a podnikateľskej kapacity vo 
vysokoškolskom vzdelávaní, ktorá sa bude 
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vykonávať prostredníctvom ZIS;

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno l b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

lb) rozširuje rozsah a posilňuje 
uznávanie a viditeľnosť titulov a 
diplomov udeľovaných zúčastnenými 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania 
a označených ako tituly a diplomy EIT 
mimo spoločenstva EIT a rozširuje ich 
udeľovanie aj na programy celoživotného 
vzdelávania, mentorstva, odbornej 
prípravy, nadobúdania zručností a 
zvyšovania úrovne zručností pri súčasnom 
zabezpečení rodovo vyváženého prístupu, 
pričom ich môžu udeľovať certifikované 
a kvalifikované inštitúcie odbornej 
prípravy;

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – bod 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

lc) posilňuje viditeľnosť a uznávanie 
činností financovaných z EIT širšou 
verejnosťou a rozširuje značku EIT s 
cieľom zlepšiť viditeľnosť a uznávanie 
EIT v rámci partnerstiev založených na 
vzdelávacích programoch medzi rôznymi 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, 
inštitúciami odbornej prípravy, 
výskumnými centrami a spoločnosťami 
pri súčasnom zvyšovaní jej celkovej 
kvality ponúkaním učebných plánov v 
zmysle „učenie sa praxou“ a účelnej 
podnikavosti, ako aj medzinárodnej, 
medziorganizačnej a medziodvetvovej 
mobility;
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pomáha EIT a jeho ZIS pri 
identifikovaní synergií s inými 
programami Únie.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Skupina zástupcov členských štátov 
uvedená v ods. 1 písm. k) sa skladá z 
jedného zástupcu z každého členského 
štátu a jedného zástupcu z každej 
pridruženej krajiny.

Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytuje správnej rade a riaditeľovi EIT 
poradenstvo v strategicky dôležitých 
otázkach. Zabezpečuje aj vhodnú 
súčinnosť a komplementárnosť činností 
EIT a ZIS a národných programov a 
iniciatív vrátane potenciálneho 
vnútroštátneho spolufinancovania 
činností ZIS.



RR\1208053SK.docx 45/120 PE648.286v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) inovačné činnosti a investície 
s európskou pridanou hodnotou (vrátane 
podpory zakladania a rozvoja inovačných 
podnikov) , ktoré plne integrujú rozmer 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu 
v záujme dosiahnutia kritického množstva 
a podnecujú šírenie a využívanie 
výsledkov;

a) inovačné činnosti a investície 
s pridanou hodnotou Únie (vrátane 
uľahčovania a podpory zakladania a 
rozvoja inovačných podnikov a startupov), 
ktoré plne integrujú rozmer 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu 
v záujme dosiahnutia kritického množstva 
a podnecujú šírenie a využívanie 
výsledkov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) experimentovanie, vývoj 
prototypov a názorné predvádzanie 
zamerané na inováciu v oblastiach 
kľúčového hospodárskeho a spoločenského 
záujmu, ktorý vychádza z 
výsledkov únijného a vnútroštátneho 
výskumu, s potenciálom posilniť 
konkurencieschopnosť Únie na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť;

b) výskum, experimentovanie, vývoj 
prototypov a názorné predvádzanie 
zamerané na inováciu v oblastiach 
kľúčového hospodárskeho a spoločenského 
záujmu, ktorý vychádza z 
výsledkov únijného a vnútroštátneho 
výskumu, s potenciálom posilniť 
konkurencieschopnosť Únie na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť, vrátane zdravotných a 
digitálnych výziev;

Pozmeňujúci návrh 86
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy najmä na magisterskej a 
doktorandskej úrovni, ako aj kurzy 
odborného vzdelávania v odboroch, ktoré 
majú potenciál napĺňať budúce 
spoločensko-ekonomické potreby Európy a 
ktoré rozširujú základňu talentov Únie, 
podporujú rozvoj zručností spojených s 
inováciou, zdokonaľovanie manažérskych 
a podnikateľských zručností a mobilitu 
výskumných pracovníkov a študentov a 
presadzujú spoločné využívanie znalostí, 
mentorstvo a vytváranie sietí medzi 
osobami, ktoré získali titul alebo 
absolvovali kurz odbornej prípravy so 
značkou EIT;

c) činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy najmä na magisterskej a 
doktorandskej úrovni, ako aj kurzy 
odborného vzdelávania v odboroch, ktoré 
majú potenciál napĺňať budúce 
spoločensko-ekonomické a spoločensko-
ekologické potreby Európy a ktoré 
rozširujú základňu talentov Únie, 
podporujú rozvoj zručností spojených s 
inováciou, zdokonaľovanie manažérskych 
a podnikateľských zručností a mobilitu 
výskumných pracovníkov a študentov a 
presadzujú spoločné využívanie znalostí, 
mentorstvo a vytváranie sietí medzi 
príjemcami činností v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy so značkou EIT;

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) činnosti podporujúce inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania na účely 
lepšej integrácie do hodnotových reťazcov 
inovácií a ekosystémov a ich prepojenia s 
ďalšími kľúčovými aktérmi v oblasti 
inovácií z vedomostného trojuholníka, a 
tým zlepšenia rozvoja ich strategických 
kapacít;

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) činnosti dosahu a šírenie najlepších d) činnosti dosahu a šírenie najlepších 
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postupov v oblasti inovácie s dôrazom na 
rozvoj spolupráce medzi vysokoškolským 
vzdelávaním, výskumom a podnikaním 
vrátane sektorov služieb a financií;

postupov v oblasti inovácie s dôrazom na 
rozvoj spolupráce a medziodborových 
vzdelávacích okruhov medzi 
vysokoškolským vzdelávaním, výskumom, 
verejnými organizáciami a organizáciami 
tretieho sektora, ako aj podnikaním 
vrátane sektorov služieb a financií;

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) činnosti RIS, ktoré sú plne 
začlenené do viacročnej stratégie ZIS s 
cieľom posilniť inovačnú kapacitu a 
vytvoriť udržateľné inovačné ekosystémy 
v celej Únii v snahe zmenšiť rozdiely v 
inovačnej výkonnosti a priepasť v celej 
Únii a zabezpečiť geograficky 
vyváženejšiu účasť na spoločenstve EIT v 
celej Únii;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) v prípade potreby sa usilovať o 
synergie a komplementárnosť činností ZIS 
a existujúcich európskych, vnútroštátnych 
a regionálnych programov.

e) v prípade potreby sa usilovať o 
synergie a komplementárnosť medzi 
činnosťami ZIS a existujúcimi 
európskymi, vnútroštátnymi a 
regionálnymi programami, najmä EIC, 
inými európskymi partnerstvami a 
misiami, ako aj univerzitami, inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania a 
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výskumnými centrami;

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) mobilizáciu finančných 
prostriedkov z verejných a súkromných 
zdrojov a príjmov vytvorených vlastnou 
činnosťou v súlade s článkom 17 s cieľom 
zvýšiť časť svojho rozpočtu;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) zriadenie registra, ktorý zmapuje 
vzťah medzi vynálezmi a patentmi, 
ktorých držiteľmi sú ZIS, a identifikáciu 
vlastníkov týchto vynálezov;

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez toho, aby boli dotknuté 
rámcové dohody o partnerstve a dohody o 
grantoch medzi EIT a ZIS, majú ZIS 
značnú celkovú autonómiu, pokiaľ ide o 
vymedzenie svojej vnútornej organizácie a 

2. Bez toho, aby boli dotknuté 
rámcové dohody o partnerstve a viacročné 
dohody o grantoch medzi EIT a ZIS, majú 
ZIS značnú celkovú autonómiu, pokiaľ ide 
o vymedzenie svojej vnútornej organizácie 
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zloženia, ako aj svojho presného programu 
a pracovných metód. ZIS predovšetkým:

a zloženia, ako aj svojho presného 
programu a pracovných metód za 
predpokladu, že výsledkom tohto 
programu a pracovných metód je pokrok 
smerom k dosiahnutiu cieľov EIT a ZIS. 
ZIS predovšetkým:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) stanovia opatrenia v 
oblasti interného riadenia, ktoré 
odzrkadľujú vedomostný trojuholník 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie;

a) stanovia transparentné opatrenia v 
oblasti interného riadenia, ktoré 
odzrkadľujú vedomostný trojuholník 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie; 

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečujú otvorenosť pre nových 
členov, kedykoľvek predstavujú pre 
partnerstvo pridanú hodnotu;

b) zabezpečujú otvorenosť pre čo 
najširšie spektrum nových členov, 
kedykoľvek predstavujú pre partnerstvo 
pridanú hodnotu, v celej Únii, a to aj 
prostredníctvom jasných a 
transparentných vstupných a výstupných 
kritérií a otvorených výziev;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) fungujú otvoreným a 
transparentným spôsobom v súlade so 
svojimi vnútornými pravidlami;

c) stanovujú vnútorné pravidlá, ktoré 
zabezpečia fungovanie ZIS otvoreným a 
transparentným spôsobom v súlade s 
kódexmi dobrej správy, ktoré sa stanovia v 
uvedených vnútorných pravidlách;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) vypracujú, ako súčasť svojho 
viacročného obchodného plánu, 
dvojročný strategický plán s podrobným 
opisom iniciatív plánovaných na 
zmiernenie dôsledkov krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, pričom osobitnú 
pozornosť venujú činnostiam zameraným 
na zvýšenie odolnosti mikropodnikov, 
MSP a startupov, ale aj študentov, 
výskumných pracovníkov a 
zamestnancov;

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) v súčinnosti s ostatnými 
inovačnými oblasťami Únie a ďalšími 
inštitúciami, orgánmi, úradmi a 
agentúrami Únie a s cieľom reagovať na 
Plán obnovy pre Európu uverejňujú 
cielené výzvy, podporujú iniciatívy s 
využitím svojich partnerstiev, ekosystémy 
a spoločenstvá, rozvíjajú jednotlivé 
projekty a projekty medzi ZIS zamerané 
na podporu reštrukturalizácie podnikov, a 
určujú mikropodniky, MSP, startupy a 
ďalšie zainteresované strany, ktoré 
potrebujú podporu a napríklad lepší 
prístup k financovaniu;

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dc) navrhujú iniciatívy zamerané na 
podporu svojho ekosystému na základe 
vedomostného trojuholníka, pričom 
zároveň sú dostatočne pružné na to, aby 
vytvárali opatrenia, ktoré sú vhodné na 
daný účel pre ich partnerov a príjemcov a 
nad rámec ich existujúcich spoločenstiev;

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vypracúvajú a vykonávajú stratégie 
pre finančnú udržateľnosť.

e) vypracúvajú a vykonávajú stratégie 
pre dosiahnutie finančnej udržateľnosti;

Pozmeňujúci návrh 101
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vyvíjajú činnosti dosahu, najmä vo 
vzťahu k vznikajúcim inštitúciám a 
centrám excelentnosti v regiónoch Únie, 
ktoré sú menej výkonné než ostatné 
regióny:

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vzťah medzi EIT a každým ZIS je 
založený na rámcových dohodách o 
partnerstve a dohodách o grante.

3. Vzťah medzi EIT a každým ZIS je 
založený na rámcových dohodách o 
partnerstve a viacročných dohodách o 
grante a na dobre definovanej dlhodobej 
stratégii spolupráce. 

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Pri výbere projektov a partnerov, a 
ak je to nevyhnutne potrebné na oddelenie 
návrhov rovnakej kvality, po posúdení 
založenom na kritériu excelentnosti 
uprednostnia ZIS tie návrhy, ktoré 
spĺňajú jedno alebo viaceré z týchto 
kritérií:
a) zahrnutie vyššieho počtu krajín 
alebo regiónov, ktoré sú zapojené do RIS;
b) zahrnutie vyššieho počtu regiónov 
alebo krajín, ktoré ešte nie sú zapojené do 
spoločenstva ZIS;
c) zapojenie regiónov a krajín, ktoré 
sa zaviazali prispievať z EŠIF;
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d) zapojenie vyššieho počtu MSP;
e) zabezpečenie lepšej rodovej 
rovnováhy.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uplatňujú sa pravidlá účasti a šírenia 
vzťahujúce sa na rámcový program Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie. 
Odchylne od uvedených pravidiel:

Uplatňujú sa pravidlá účasti a šírenia 
vzťahujúce sa na program Horizont 
Európa. Odchylne od uvedených pravidiel:

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v prípade činností ZIS s pridanou 
hodnotou sa môžu uplatňovať špecifické 
pravidlá v oblasti vlastníctva, práv 
prístupu, využívania a šírenia.

b) v prípade činností ZIS s pridanou 
hodnotou sa môžu uplatňovať v prípade 
potreby špecifické pravidlá v oblasti 
vlastníctva, práv prístupu, využívania a 
šírenia.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu. Uplatňujú sa 
kritériá rámcového programu Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, 
týkajúce sa výberu európskych 
partnerstiev. Správna rada EIT môže 
uvedené kritériá bližšie spresniť prijatím a 

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu. Uplatňujú sa 
platné podmienky a kritériá programu 
Horizont Európa pre výber európskych 
partnerstiev. Správna rada EIT uvedené 
kritériá bližšie spresní prijatím a 
uverejnením kritérií na výber ZIS, ktoré 
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uverejnením kritérií na výber ZIS, ktoré 
vychádzajú zo zásad excelentnosti a 
inovačnej relevantnosti.

vychádzajú zo zásad excelentnosti, 
geografickej vyváženosti a inovačnej 
relevantnosti pri plnení spoločenských 
výziev a politických priorít Únie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. EIT iniciuje výber a vymenovanie 
ZIS podľa prioritných oblastí a 
harmonogramu vymedzeného v SIP.

2. EIT iniciuje výber a vymenovanie 
ZIS podľa prioritných oblastí a 
harmonogramu vymedzeného v SIP a s 
prihliadnutím na priority vymedzené v 
strategickom plánovaní programu 
Horizont Európa. 

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Minimálnou podmienkou na 
vytvorenie ZIS je účasť aspoň 
troch nezávislých partnerských organizácií 
so sídlom aspoň v troch rôznych členských 
štátoch.

3. Minimálnymi podmienkami na 
vytvorenie ZIS je účasť aspoň troch 
nezávislých partnerských organizácií, ktoré 
pozostávajú aspoň z jednej inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, jednej 
výskumnej inštitúcie a jedného 
súkromného podniku a majú sídlo aspoň v 
troch rôznych členských štátoch. 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.



RR\1208053SK.docx 55/120 PE648.286v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Okrem podmienky stanovenej v 
odseku 3 musia byť aspoň dve tretiny 
partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, 
usadené v členských štátoch. Súčasťou 
každého ZIS musí byť aspoň jedna 
inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, 
jedna výskumná organizácia a jedna 
súkromná spoločnosť.

4. Okrem podmienky stanovenej v 
odseku 3 musia byť aspoň dve tretiny 
partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, 
usadené v členských štátoch. Vo 
výberovom konaní a v postupe určenia sa 
zohľadňuje vyvážené geografické pokrytie 
vrátane účasti RIS a účasti nových 
partnerov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS. 
Skupina zástupcov členských 
štátov uvedená v článku 6 písm. k), je o 
nich urýchlene informovaná.

5. Pred iniciovaním výberového 
postupu na výber nových ZIS EIT prijme a 
zverejní kritériá a postupy financovania, 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS. 
Skupina zástupcov členských štátov 
uvedená v článku 6 ods. 2), sieť styčných 
úradníkov EIT v jednotlivých krajinách a 
Európsky parlament sú o nich urýchlene 
informovaní.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT v úzkej spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov a vplyvu každého ZIS na 
základe ukazovateľov uvedených okrem 
iného v rámcovom programe Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, a 
v SIP. Správa o výsledkoch takéhoto 
monitorovania a hodnotenia sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade a zverejní 
sa.

EIT na základe ukazovateľov uvedených 
okrem iného v programe Horizont Európa 
a v SIP a v úzkej spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov, vplyvu a krokov prijatých na 
dosiahnutie finančnej udržateľnosti 
každého ZIS. Správa o výsledkoch 
takéhoto monitorovania a hodnotenia sa 
predloží Európskemu parlamentu a Rade a 
zverejní sa.

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada môže v závislosti od 
výsledku komplexného preskúmania v 
polovici trvania počiatočného obdobia 
siedmich rokov rozhodnúť o predĺžení 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve so 
ZIS nad rámec pôvodne stanoveného 
obdobia o ďalšie obdobie maximálne 
siedmich rokov alebo o pozastavení 
finančného príspevku EIT a o nepredĺžení 
rámcovej dohody o partnerstve. Správna 
rada zohľadní predovšetkým dosiahnutú 
úroveň finančnej udržateľnosti ZIS, jeho 
kapacitu zabezpečovať otvorenosť pre 
nových členov, ako aj medze 
finančného príspevku Únie uvedeného v 
článku 20 a relevantnosť, pokiaľ ide o ciele 
EIT.

2. Správna rada môže v závislosti od 
pozitívneho výsledku komplexného 
preskúmania v polovici trvania nezávislými 
externými expertmi, ktoré sa uskutoční na 
konci štvrtého roka z počiatočného 
obdobia siedmich rokov, rozhodnúť o 
zachovaní platnosti rámcovej dohody o 
partnerstve so ZIS do konca počiatočného 
obdobia alebo o pozastavení finančného 
príspevku EIT. Správna rada zohľadňuje 
najmä význam pre globálne a spoločenské 
výzvy Únie, kritériá programu Horizont 
Európa na vykonávanie, monitorovanie a 
hodnotenie európskych partnerstiev, 
dosahovanie cieľov stanovených 
samotným ZIS, úsilie ZIS v oblasti 
koordinácie s ďalšími príslušnými 
iniciatívami v oblasti výskumu a inovácie, 
úroveň finančnej udržateľnosti dosiahnutú 
ZIS, jeho schopnosť zabezpečiť 
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otvorenosť voči novým členom a jeho 
úspešnosť pri prilákaní nových partnerov, 
transparentnosť jeho riadenia, jeho 
kapacitu vyvíjať udržateľné inovačné 
ekosystémy, jeho geografické pokrytie a 
rodovú rovnováhu, ako aj medze 
finančného príspevku Únie uvedeného v 
článku 20 a relevantnosť, pokiaľ ide o ciele 
EIT.

Správna rada predkladá tieto 
preskúmania v polovici trvania 
Európskemu parlamentu a Rade a 
zverejňuje ich.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na konci počiatočného 
sedemročného obdobia môže správna 
rada rozhodnúť o predĺžení platnosti 
rámcovej dohody o partnerstve na ďalšie 
sedemročné obdobie. Toto rozhodnutie sa 
zakladá na kritériách stanovených v 
odseku 2 a na záverečnom hodnotení 
výkonnosti ZIS, ktoré sa vykoná pred 
koncom počiatočného sedemročného 
obdobia.
Pred predĺžením počiatočného 
sedemročného obdobia EIT konzultuje s 
Európskym parlamentom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V prípade predĺženia platnosti 
sedemročnej dohody musí byť ZIS 
predmetom nového preskúmania v 
polovici trvania do konca štvrtého roka 
druhého sedemročného obdobia na 
základe rovnakých kritérií a metodiky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa pri hodnoteniach ZIS zistia 
nedostatočné výsledky alebo chýbajúca 
európska pridaná hodnota, správna rada 
prijme náležité opatrenia, ktorými môže 
byť aj zníženie, úprava alebo 
zrušenie finančného príspevku EIT alebo 
ukončenie rámcovej dohody o partnerstve.

3. Ak sa pri hodnoteniach ZIS zistia 
nedostatočné výsledky alebo chýbajúca 
európska pridaná hodnota, správna rada 
prijme náležité nápravné opatrenia, 
ktorými môže byť aj zníženie, úprava alebo 
zrušenie finančného príspevku EIT alebo 
ukončenie rámcovej dohody o partnerstve.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže EIT uzavrieť 
memorandum o spolupráci so ZIS.

4. V závislosti od výsledku 
záverečného preskúmania pred uplynutím 
štrnásteho roku rámcovej dohody o 
partnerstve môže správna rada za prísnych 
podmienok a po dôkladnom hodnotení 
nezávislými expertmi rozhodnúť o 
predĺžení rámcovej dohody o partnerstve 
so ZIS. Táto predĺžená rámcová dohoda o 
partnerstve podlieha:
a) pozitívnemu podrobnému 
hodnoteniu ZIS externými expertmi a 
správnou radou s prihliadnutím na 
kritériá posudzovania stanovené v odseku 
2;
b) podrobnému plánu ZIS, v ktorom 
sa uvádzajú dôvody, pre ktoré by sa 
rámcová dohoda o partnerstve mala 
predĺžiť;
c) obmedzeniu, pokiaľ ide o čas, 
rozsah a rozpočet, čo zahŕňa 
vysokoškolské vzdelávanie, odbornú 
prípravu a horizontálne štruktúrované 
činnosti ZIS, ktoré ešte nemôžu byť 
finančne udržateľné, ale majú aj naďalej 
zásadný význam pre plnenie úloh, činností 
a kapacít v reakcii na spoločenské výzvy.
Tieto činnosti sa podrobne opíšu. Tento 
opis predloží správna rada na hodnotenie.
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Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Tituly a diplomy súvisiace 
s činnosťami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania uvedenými v článku 7 ods. 1 
písm. c) udeľujú zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v súlade 
s vnútroštátnymi pravidlami 
a akreditačnými postupmi. V rámcových 
dohodách o partnerstve a v dohodách o 
grante medzi EIT a ZIS sa stanoví, že tieto 
tituly a diplomy môžu byť označené ako 
tituly a diplomy EIT.

1. Tituly a diplomy súvisiace 
s činnosťami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania uvedenými v článku 7 ods. 1 
písm. c) udeľujú zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania a 
certifikované školiace inštitúcie v súlade 
s vnútroštátnymi pravidlami 
a akreditačnými postupmi. V rámcových 
dohodách o partnerstve a v dohodách o 
grante medzi EIT a ZIS sa stanoví, že tieto 
tituly a diplomy sú označené aj ako tituly a 
diplomy EIT.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. EIT podnecuje zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, aby:

2. EIT podnecuje zúčastnené inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania a 
certifikované školiace inštitúcie, aby:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podporovali a propagovali značku 
EIT v rámci svojich školení a diplomov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) sa viac integrovali do inovačných 
reťazcov, vypracovali rôzne stratégie s 
cieľom účinne spolupracovať s 
inovačnými ekosystémami a podnikmi a 
podporovať podnikateľské zmýšľanie;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) vytvárali programy zamerané na 
celoživotné vzdelávanie a certifikáciu;
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Osobitná pozornosť sa musí 
venovať rodovej vyváženosti a rodovo 
citlivým prístupom, najmä v oblastiach, 
ako sú IKT, veda, technológia, 
inžinierstvo a matematika, v ktorých sú 
ženy ešte stále nedostatočne zastúpené;

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT a ZIS zabezpečujú, aby sa ich 
činnosti vykonávali s vysokou mierou 
transparentnosti. EIT a ZIS predovšetkým 
vytvoria dostupnú a bezplatnú internetovú 
stránku, ktorá bude poskytovať informácie 
o ich činnostiach.

1. EIT a ZIS zabezpečujú, aby sa ich 
činnosti vykonávali s vysokou mierou 
transparentnosti. EIT a ZIS predovšetkým 
vytvoria dostupnú a bezplatnú internetovú 
stránku, ktorá bude poskytovať informácie 
o ich činnostiach a príležitostiach, ktoré 
ponúkajú, najmä o verejných výzvach.

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. EIT a ZIS sprístupňujú podrobné 
informácie o všetkých výzvach na 
predkladanie návrhov, ktoré vydávajú. 
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Tieto informácie sa v súlade s príslušným 
nariadením [xxx], ktorým sa zriaďuje 
program Horizont Európa, sprístupnia 
včas a sú vyhľadateľné a vysledovateľné 
v príslušných spoločných online 
databázach projektov financovaných 
Úniou v oblasti výskumu a inovácií.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Podrobné informácie o postupoch 
monitorovania a hodnotenia uvedených v 
článku 11 a 18.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príspevky partnerských organizácií 
k financovaniu ZIS sa stanovia v súlade s 
mierami spolufinancovania uvedenými v 
odseku 4 tohto článku a odzrkadľuje sa v 
nich stratégia ZIS pre finančnú 
udržateľnosť.

6. Príspevky partnerských organizácií 
a z iných verejných zdrojov z tretích 
krajín, ako aj zo súkromných zdrojov 
financovania k financovaniu ZIS, sa 
stanovia v súlade s mierami 
spolufinancovania uvedenými v odseku 4 
tohto článku a odzrkadľuje sa v nich 
stratégia ZIS pre finančnú udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. EIT zavedie konkurenčný 
mechanizmus prideľovania primeraného 
podielu svojho finančného príspevku pre 
ZIS. Zahrnie posúdenie obchodných 
plánov a výkonnosti ZIS na základe 
merania v rámci priebežného 
monitorovania, a najmä ich pokrok pri 
dosahovaní finančnej udržateľnosti.

7. EIT zavedie konkurenčný a na 
výkonnosti založený mechanizmus 
prideľovania primeraného podielu svojho 
finančného príspevku pre ZIS. Zahrnie 
posúdenie obchodných plánov ZIS, 
otvorenosti ZIS voči novým členom, ich 
stratégií šírenia a ich geografického 
rozptylu, ako aj výkonnosti týchto 
obchodných plánov na základe merania v 
rámci priebežného monitorovania, a najmä 
ich pokrok pri dosahovaní finančnej 
udržateľnosti. Osobitná pozornosť sa 
venuje činnostiam zavedeným s cieľom 
zmierniť účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 a vývoju 
inovačných myšlienok.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odhad potrieb zamestnancov 
vyplývajúcich z nových úloh;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 129
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) aspekty dvojročného programu 
reakcie na krízu;

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vhodné ukazovatele na účely 
monitorovania činností ZIS a EIT, pričom 
sa uplatní prístup zameraný na vplyv;

c) vhodné kvalitatívne a kvantitatívne 
metódy, nástroje a ukazovatele na účely 
monitorovania činností EIT a ZIS, pričom 
sa uplatní prístup zameraný na vplyv a 
založený na výkonnosti;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. EIT prijíma konsolidovanú výročnú 
správu o činnosti .V tejto správe sa uvedú 
komplexné informácie o činnostiach, ktoré 
vykonali EIT a ZIS v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, a o príspevku EIT k 
dosahovaniu cieľov rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie, a k politikám a cieľom Únie v 
oblasti inovácií, výskumu a vzdelávania . 
Takisto sa v nej zhodnotia výsledky z 
hľadiska stanovených cieľov, 
ukazovateľov a harmonogramu, riziká 

2. EIT prijíma konsolidovanú výročnú 
správu o činnosti, v ktorej sa uvádzajú 
komplexné informácie o činnostiach, ktoré 
vykonali EIT a ZIS v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, a o príspevku EIT k 
dosahovaniu cieľov programu Horizont 
Európa, a k politikám a cieľom Únie v 
oblasti inovácie, výskumu a vzdelávania. 
Takisto sa v nej zhodnotia výsledky z 
hľadiska stanovených cieľov, 
ukazovateľov a harmonogramu, riziká 
súvisiace s vykonanými činnosťami, 
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súvisiace s vykonanými činnosťami, 
využitie zdrojov a celkové fungovanie EIT. 
V konsolidovanej výročnej správe o 
činnosti sa uvedú aj ďalšie komplexné 
informácie v súlade s rozpočtovými 
pravidlami EIT.

využitie zdrojov vrátane jeho príspevku k 
cieľu zohľadňovania klimatického 
hľadiska v rámci programu Horizont 
Európa v členení podľa ZIS a celkové 
fungovanie EIT. V konsolidovanej 
výročnej správe o činnosti sa uvedú aj 
ďalšie komplexné informácie v súlade s 
rozpočtovými pravidlami EIT. 

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý rok predkladá riaditeľ EIT výročnú 
správu o činnosti príslušným výborom 
Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečuje hodnotenia 
EIT s pomocou nezávislých expertov, ktorí 
boli vybraní na základe transparentného 
postupu v súlade s jej rozpočtovými 
pravidlami. Tieto hodnotenia skúmajú , ako 
si EIT plní svoje poslanie, týkajú sa 
všetkých činností EIT a ZIS a 
posudzujú európsku pridanú hodnotu EIT, 
dosah, účinnosť, udržateľnosť, efektivitu 
a relevantnosť vykonávaných činností 
a ich koherentnosť a/alebo 
komplementárnosť s relevantnými 
vnútroštátnymi politikami 
a politikami Únie vrátane synergií s 
ostatnými časťami rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie. V hodnoteniach sa zohľadnia 
názory zainteresovaných strán na 
európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni, 

2. Komisia zabezpečuje hodnotenia 
EIT s pomocou nezávislých expertov, ktorí 
boli vybraní na základe transparentného 
postupu v súlade s jej rozpočtovými 
pravidlami. Tieto hodnotenia skúmajú, ako 
si EIT plní svoje poslanie, týkajú sa 
všetkých činností EIT a ZIS a posudzujú 
európsku pridanú hodnotu EIT, dosah, 
účinnosť, udržateľnosť, efektivitu a 
relevantnosť vykonávaných činností a ich 
koherentnosť a/alebo komplementárnosť s 
relevantnými vnútroštátnymi politikami a 
politikami Únie vrátane synergií s 
ostatnými časťami programu Horizont 
Európa, najmä EIC, ďalšími 
partnerstvami a misiami. Hodnotenie 
posudzuje aj aspekty týkajúce sa vplyvu 
RIS a jeho otvorenosti voči účasti nových 
partnerov. V hodnoteniach sa zohľadnia 
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pričom budú podkladom pre hodnotenia 
programu Komisie stanovené pre rámcový 
program Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie.

názory zainteresovaných strán na 
európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni, 
pričom budú podkladom pre hodnotenia 
programu Komisie stanovené pre program 
Horizont Európa. 

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a
Preskúmanie EIT v polovici trvania

EIT podlieha dôkladnému preskúmaniu v 
polovici trvania, ktoré uskutoční Komisia 
na základe pravidelných hodnotení 
uvedených v článku 19. Uskutoční sa za 
pomoci nezávislých expertov a vykoná sa 
najneskôr tri roky po začiatku nového 
finančného obdobia. V rámci tohto 
preskúmania v polovici trvania sa okrem 
iného posúdia:
a) výsledky a vplyvy iniciatívy v 
oblasti vzdelávania a jej prípadné 
pokračovanie;
b) účinnosť stratégií finančnej 
udržateľnosti ZIS;
c) vykonávanie a vplyv RIS;
d) uskutočniteľnosť ďalšieho 
posilňovania spolupráce medzi EIT a 
všetkými vykonávacími orgánmi piliera 
III programu Horizont Európa s cieľom 
preskúmať, či by EIT mohol zohrávať 
horizontálnejšiu úlohu naprieč všetkými 
piliermi programu, a/alebo stanoviť 
jednotné kontaktné miesto pre inovácie so 
súborom rôznych doplňujúcich činností.

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príspevok Únie môže byť poskytnutý 
formou finančného príspevku z rámcového 
programu Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie, a z ostatných 
programov Únie bez toho, aby to malo 
vplyv na sumy pridelené v rámci 
príslušného VFR.

Príspevok Únie je poskytnutý formou 
finančného príspevku vo výške [4 % ] 
celkového rozpočtu programu Horizont 
Európa a z iných programov Únie bez 
toho, aby tým boli dotknuté sumy, o 
ktorých sa rozhodlo v rámci príslušného 
VFR. EIT môže získať dodatočné 
finančné prostriedky z iných programov 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a
Prechodné ustanovenia

Dohody uzatvorené EIT sa riadia 
pravidlami uplatniteľnými v čase 
predloženia príslušnej výzvy na 
predkladanie návrhov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správna rada sa skladá z 15 členov, 
ktorých vymenovala Komisia a u ktorých 
je rovnováha medzi členmi so 
skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z 
oblasti vysokoškolského vzdelávania a 

Správna rada sa skladá z 15 členov, 
vrátane člena EIC, ktorých vymenovala 
Komisia a u ktorých je rovnováha medzi 
členmi so skúsenosťami z podnikateľskej 
oblasti a z oblasti vysokoškolského 
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výskumu. Funkčné obdobie členov 
správnej rady je štyri roky. Komisia môže 
toto funkčné obdobie na návrh správnej 
rady raz predĺžiť o dva roky.

vzdelávania, inovácie a výskumu. Funkčné 
obdobie členov správnej rady je štyri roky. 
Komisia môže toto funkčné obdobie na 
návrh správnej rady raz predĺžiť o dva 
roky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je to potrebné, správna rada 
predkladá Komisii užší zoznam 
kandidátov na účely vymenovania nového 
člena, resp. nových členov. Kandidáti na 
užšom zozname sa vyberú na základe 
výsledku transparentného a otvoreného 
postupu iniciovaného EIT .

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členov správnej rady vymenúva Komisia 
transparentným spôsobom a musia mať 
preukázateľné vynikajúce skúsenosti v 
oblasti vysokoškolského vzdelávania, 
výskumu, inovácií a podnikania. Toto 
vymenovanie sa uskutoční na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu.
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Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prihliada na rovnováhu medzi 
skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácie a 
podnikania, ako aj na rovnováhu medzi 
ženami a mužmi, geografickú rovnováhu a 
na oceňovanie prostredia pre 
vysokoškolské vzdelávanie, výskum a 
inováciu v celej Únii.

Komisia zaručí rovnováhu medzi 
skúsenosťami z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu, inovácie a 
podnikania, ako aj rovnováhu medzi 
ženami a mužmi, geografickú rovnováhu a 
oceňovanie prostredia pre vysokoškolské 
vzdelávanie, výskum a inováciu v celej 
Únii.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vždy, keď je to potrebné, správna rada 
predloží Komisii užší zoznam kandidátov 
na účely vymenovania nového člena alebo 
nových členov. Kandidáti na užšom 
zozname sa vyberajú na základe výsledku 
transparentného a otvoreného 
postupu iniciovaného EIT. 

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia vymenuje nového člena alebo 
členov v súlade s postupom stanoveným v 
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pododsekoch 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Správna rada pri plnení svojich 
povinností v oblasti riadenia činností EIT 
prijíma strategické rozhodnutia, najmä:

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prijíma príspevok EIT k návrhu 
strategického inovačného programu (SIP) 
EIT, ktorý vypracovala Komisia;

a) prijíma príspevok EIT k návrhu 
strategického inovačného programu (SIP) 
EIT, ktorý vypracovala Komisia, po 
zohľadnení stanoviska existujúcich ZIS;

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prijíma kritériá a postupy 
financovania, monitorovania a hodnotenia 
činností ZIS, ako aj ich maximálne 
finančné prostriedky, ktoré im pridelí EIT;

c) prijíma kritériá a postupy 
financovania, monitorovania a hodnotenia 
činností ZIS, ako aj ich maximálne 
finančné prostriedky, ktoré im pridelí EIT, 
s prihliadnutím na požiadavky stanovené 
v článku 11, ako aj rozhoduje o vhodných 
nápravných opatreniach, ktoré sa majú 
prijať v prípade nedostatočnej výkonnosti 
v súvislosti s cieľmi ZIS;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
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textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prijíma postup výberu ZIS; d) prijíma postup výberu ZIS a 
bezodkladne o tomto postupe informuje 
skupinu zástupcov členských štátov 
uvedenú v článku 6 ods. 2, sieť styčných 
úradníkov EIT v jednotlivých krajinách, 
ako aj vnútroštátne a regionálne orgány;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vyberá a vymenúva partnerstvo za 
ZIS alebo ak je to vhodné, takéto 
vymenovanie ruší;

e) vyberá a vymenúva partnerstvo za 
ZIS na základe zásad excelentnosti, 
vyváženého zemepisného zastúpenia, 
obratu partnerov a inovácie, a to v súlade 
s kritériami stanovenými v článku 9, alebo 
ak je to vhodné, takéto vymenovanie ruší;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) splnomocňuje riaditeľa, aby 
predĺžil rámcové dohody o partnerstve so 
ZIS aj nad rámec pôvodne stanovenej 
lehoty;

g) splnomocňuje riaditeľa, aby 
predĺžil rámcové dohody o partnerstve so 
ZIS aj nad rámec pôvodne stanovenej 
lehoty na základe pozitívneho výsledku 
hodnotení v súlade s článkami 10 a 11; 

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) prijíma náležité opatrenia, ktoré sa 
týkajú okrem iného znižovania, úpravy 
alebo pozastavenia finančného príspevku 
EIT pre ZIS alebo ukončenia rámcových 
dohôd o partnerstve s nimi;

j) prijíma náležité opatrenia, ktoré sa 
týkajú okrem iného znižovania, úpravy 
alebo pozastavenia finančného príspevku 
EIT pre ZIS v prípade nedostatočnej 
výkonnosti, alebo ukončenia rámcových 
dohôd o partnerstve s nimi na základe 
výsledkov hodnotení v súlade s článkami 
10, 11 a 17;

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) môže vo výnimočných prípadoch 
(dvojtretinovou väčšinou) požiadať o 
odstúpenie predsedu dozornej rady ZIS 
alebo výkonného riaditeľa ZIS v prípade 
nedbanlivosti, nedostatočného výkonu 
alebo vážneho pochybenia a v prípade, že 
sa to považuje za potrebné, vydať 
nezáväzné odporúčania pre ZIS, ktorých 
sa týka táto vnútorná reorganizácia;
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Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) rozhoduje o návrhoch a koordinácii 
podporných činností ZIS zameraných na 
rozvoj podnikateľských a inovačných 
kapacít inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania a ich integráciu do inovačných 
ekosystémov.

l) rozhoduje o návrhoch a koordinácii 
podporných činností ZIS zameraných na 
rozvoj podnikateľských a inovačných 
kapacít inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania a certifikovaných školiacich 
inštitúcií a ich integráciu do inovačných 
ekosystémov. 

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

la) podporuje vytváranie synergií 
medzi EIT a ZIS a rámcovými 
programami Únie, ako aj národnými a 
regionálnymi systémami financovania.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Správna rada prijíma ďalšie 
procesné a prevádzkové rozhodnutia 
potrebné na plnenie jej úloh a, konkrétne, 
činností EIT.

2. Správna rada prijíma ďalšie 
procesné a prevádzkové rozhodnutia 
potrebné na plnenie jej úloh a činností EIT, 
najmä:
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Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prijíma postup na výber výkonného 
výboru;

c) prijíma otvorený a transparentný 
postup na výber výkonného výboru;

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Správna rada prijíma rozhodnutia 
týkajúce sa zamestnancov EIT a 
podmienok ich zamestnávania v súlade so 
Služobným poriadkom úradníkov 
Európskej únie a s Podmienkami 
zamestnávania ostatných zamestnancov 
Európskej únie stanovenými v nariadení 
Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/6835, 
konkrétne:

vypúšťa sa

a) prijíma vykonávacie opatrenia na 
zabezpečenie účinnosti služobného 
poriadku a podmienok zamestnávania 
ostatných zamestnancov v súlade s 
článkom 110 ods. 2 služobného poriadku;
b) v súlade s písmenom c) vykonáva 
právomoci, ktoré služobný poriadok 
priznáva menovaciemu orgánu a ktoré 
podmienky zamestnávania ostatných 
zamestnancov priznávajú orgánu 
oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy 
(ďalej len „právomoci menovacieho 
orgánu“);
c) prijíma v súlade s článkom 110 
ods. 2 služobného poriadku rozhodnutie 
založené na článku 2 ods. 1 služobného 
poriadku a článku 6 podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov, 
ktorým deleguje príslušné právomoci 
menovacieho orgánu na riaditeľa a 
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vymedzuje podmienky, za ktorých môže 
byť toto delegovanie pozastavené. 
Riaditeľ je oprávnený tieto právomoci 
ďalej delegovať;
d) ak si to vyžiadajú mimoriadne 
okolnosti, prijíma rozhodnutie o 
dočasnom pozastavení delegovania 
právomocí menovacieho orgánu na 
riaditeľa, ako aj ďalšieho delegovania 
týchto právomocí riaditeľom a sama 
vykonáva tieto právomoci, resp. ich 
deleguje na jedného zo svojich členov 
alebo na iného zamestnanca, ako je 
riaditeľ.
__________________
35 Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 4 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výkonný výbor sa skladá zo 
štyroch členov a z predsedu správnej rady, 
ktorý predsedá aj výkonnému výboru. 
Štyroch členov okrem predsedu vyberá 
správna rada spomedzi svojich členov, 
pričom zabezpečuje rovnováhu medzi 
členmi so skúsenosťami z podnikateľskej 
oblasti a z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu. Funkčné obdobie 
členov výkonného výboru je dva roky a 
môže sa raz obnoviť.

2. Výkonný výbor sa skladá z troch 
členov a z predsedu správnej rady, ktorý 
predsedá aj výkonnému výboru. Troch 
členov okrem predsedu vyberá správna 
rada spomedzi svojich členov, pričom 
zabezpečuje rovnováhu medzi členmi so 
skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z 
oblasti vysokoškolského vzdelávania a 
výskumu. Funkčné obdobie členov 
výkonného výboru je dva roky a môže sa 
raz obnoviť. 

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 4 – bod 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Správna rada prijíma rozhodnutia 
týkajúce sa zamestnancov EIT a 
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podmienok ich zamestnávania v súlade so 
Služobným poriadkom úradníkov 
Európskej únie a Podmienkami 
zamestnávania ostatných zamestnancov 
Európskej únie stanovenými v nariadení 
Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/681a. 
Najmä:
a) prijíma vykonávacie opatrenia na 
zabezpečenie účinnosti služobného 
poriadku a podmienok zamestnávania 
ostatných zamestnancov v súlade s 
článkom 110 ods. 2 služobného poriadku;
b) v súlade s písmenom c) tohto 
odseku vykonáva právomoci, ktoré 
služobný poriadok priznáva menovaciemu 
orgánu a ktoré podmienky zamestnávania 
ostatných zamestnancov priznávajú 
orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné 
zmluvy (ďalej len „právomoci 
menovacieho orgánu“);
c) v súlade s článkom 110 ods. 2 
služobného poriadku prijíma rozhodnutie 
založené na článku 2 ods. 1 služobného 
poriadku a článku 6 podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov, 
ktorým deleguje príslušné právomoci 
menovacieho orgánu na riaditeľa a 
stanovuje podmienky, za ktorých môže 
byť toto delegovanie pozastavené s tým, že 
riaditeľ je oprávnený tieto právomoci 
delegovať ďalej;
d) ak si to vyžiadajú mimoriadne 
okolnosti, prijíma rozhodnutie o 
dočasnom pozastavení delegovania 
právomocí menovacieho orgánu na 
riaditeľa, ako aj ďalšieho delegovania 
týchto právomocí riaditeľom a sama 
vykonáva tieto právomoci, resp. ich 
deleguje na jedného zo svojich členov 
alebo na iného zamestnanca, ako je 
riaditeľ.
__________________
1a Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 5 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Funkčné obdobie riaditeľa je štyri 
roky. Správna rada, konajúca na návrh 
Komisie, ktorý zohľadňuje hodnotenie 
výkonu riaditeľa zo strany Komisie a 
budúce úlohy a výzvy EIT, môže toto 
funkčné obdobie predĺžiť raz o obdobie 
ďalších až dvoch rokov. Riaditeľ, ktorého 
funkčné obdobie bolo predĺžené, sa 
nemôže zúčastniť na ďalšom výberovom 
konaní na rovnakú pozíciu.

3. Funkčné obdobie riaditeľa je štyri 
roky. Správna rada, konajúca na návrh 
Komisie, ktorý zohľadňuje hodnotenie 
výkonu riaditeľa zo strany Komisie a 
najlepšie záujmy EIT, ako aj budúce úlohy 
a výzvy EIT, môže toto funkčné obdobie 
predĺžiť raz o obdobie ďalších až štyroch 
rokov. Riaditeľ, ktorého funkčné obdobie 
bolo predĺžené, sa nemôže zúčastniť na 
ďalšom výberovom konaní na rovnakú 
pozíciu. 

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 5 – bod 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) pod dohľadom správnej rady 
pripravuje a dohliada na postup pri výbere 
ZIS a zabezpečuje, aby sa jednotlivé fázy 
tohto postupu uskutočňovali transparentne 
a objektívne;

e) pod dohľadom správnej rady 
pripravuje a dohliada na postup pri výbere 
ZIS a zabezpečuje, aby sa jednotlivé fázy 
tohto postupu uskutočňovali transparentne 
a objektívne, a prikladá podrobnú správu 
o výberovom procese do konsolidovanej 
výročnej správy o činnosti;

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 5 – bod 6 – písmeno j
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) pod dohľadom správnej rady 
zabezpečuje vykonávanie efektívnych 
postupov monitorovania a hodnotenia v 
súvislosti s činnosťou EIT v súlade s 
článkom 19;

j) pod dohľadom správnej rady 
zabezpečuje vykonávanie efektívnych 
postupov monitorovania a hodnotenia v 
súvislosti s činnosťou EIT v súlade s 
článkom 19, ako aj vykonáva primerané 
nápravné opatrenia v prípade 
nedostatočnej výkonnosti vzhľadom na 
ciele EIT;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 5 – bod 6 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) pod dohľadom správnej rady 
zabezpečuje účinnú komunikáciu s 
inštitúciami Únie;

n) pod dohľadom správnej rady 
zabezpečuje účinnú komunikáciu s 
inštitúciami Únie, a to prostredníctvom 
každoročných prezentácií Európskemu 
parlamentu a Rade;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 6 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
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EIT. Na zamestnancov EIT sa 
vzťahuje služobný poriadok, podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie 
Únie na zabezpečenie ich účinnosti.

EIT. Na zamestnancov EIT sa 
vzťahuje služobný poriadok, podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie 
Únie na zabezpečenie ich účinnosti. Tento 
odsek sa uplatňuje na zamestnancov EIT 
so zmluvami, ktorých platnosť uplynie v 
roku 2020.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu alebo z dôvodu, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými 
pozmeňujúcimi návrhmi.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úlohou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý bol založený v roku 
2008, je prispievať k udržateľnému hospodárskemu rastu a ku konkurencieschopnosti Európy 
posilňovaním inovačnej kapacity členských štátov a Únie. Inštitút predovšetkým posilňuje 
inovačnú kapacitu Únie a rieši spoločenské výzvy prostredníctvom integrácie vedomostného 
trojuholníka vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie. 

EIT pôsobí prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS): rozsiahle 
európske partnerstvá, ktoré riešia konkrétne spoločenské výzvy tým, že spájajú vzdelávacie, 
výskumné a podnikateľské organizácie a poskytujú im granty, pričom monitorujú ich činnosti, 
podporujú spoluprácu medzi ZIS a šíria výsledky a osvedčené postupy. 

V nariadení z roku 2008 sa stanovuje poslanie a úlohy EIT, ako aj rámec pre jeho fungovanie. 
Nariadenie bolo zmenené v roku 2013, okrem iného s cieľom zosúladiť ho s programom 
Horizont 2020. 

Komisia 11. júla 2019 uverejnila svoje nové návrhy týkajúce sa EIT, ktoré pozostávajú z návrhu 
prepracovaného znenia aktualizovaného nariadenia o EIT a z návrhu rozhodnutia o novom 
strategickom inovačnom programe (SIP) pre EIT na obdobie rokov 2021 – 2027. 

Prepracovanie nariadenia o EIT spočíva v prijatí nového nariadenia, ktoré v jednom texte 
obsahuje podstatné zmeny existujúceho nariadenia a nezmenené ustanovenia uvedeného 
nariadenia. Komisia považovala aktualizáciu nariadenia za potrebnú, keďže ustanovenia 
existujúceho nariadenia o EIT priamo odkazovali na program Horizont 2020, ktorý sa na konci 
roka končí. Cieľom prepracovaného návrhu je preto zabezpečiť zosúladenie nariadenia o EIT s 
programom Horizont Európa, a to najmä odstránením odkazov na program Horizont 2020 a 
pridaním odkazov na rozhodnutia, ktoré budú prijaté v rámci programu Horizont Európa.

Navrhované nariadenie o EIT sa zameriava na kľúčové zásady fungovania EIT a jeho ZIS. Jeho 
cieľom je zabezpečiť väčšiu právnu zrozumiteľnosť vo vzťahu k programu Horizont Európa, 
ako aj zakotviť zásadu finančnej udržateľnosti pre ZIS. V období rokov 2021 – 2027 bude EIT 
neoddeliteľnou súčasťou programu Horizont Európa. Európska komisia stanovila návrh 
rozpočtu v rámci nasledujúceho VFR vo výške 3 miliardy EUR, ako aj jeho odôvodnenie, 
pridanú hodnotu, oblasti intervencie a hlavné smery činnosti. 

Spravodajkyňa podporuje EIT, jeho poslanie a doterajšie výsledky a celkovo víta návrh 
Komisie na zabezpečenie väčšej právnej zrozumiteľnosti vo vzťahu k programu Horizont 
Európa, ako aj na zakotvenie zásady finančnej udržateľnosti pre ZIS. Spravodajkyňa však 
viackrát vyjadrila vážne námietky voči rozhodnutiu Komisie použiť postup prepracovania, 
pretože ide o zbytočné a fiktívne obmedzenie kladené na spoluzákonodarcov. Spravodajkyňa 
sa v skutočnosti domnieva, že je potrebné zmeniť viaceré podstatné aspekty návrhu, a preto 
navrhuje pozmeňujúce návrhy týkajúce sa okrem iného týchto otázok:

Spravodajkyňa odmieta návrh Komisie, aby bolo nariadenie „časovo neutrálne“, a preto 
zavádza potrebné zmeny na úpravu. V tejto súvislosti spravodajkyňa navrhuje niekoľko úprav 
znenia s cieľom zvýšiť súlad s programom Horizont Európa v oblastiach zjednodušenia 
postupov, jasnosti a obmedzení typu výnimiek z pravidiel programu Horizont Európa, zvýšenej 
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spolupráce s Európskou radou pre inováciu, okrem iného.

Pokiaľ ide o transparentnosť a otvorenosť, spravodajkyňa predkladá niekoľko návrhov na 
zlepšenie týchto aspektov v rámci postupov a usmernení EIT a ZIS, ako aj vo výzvach pre 
partnerov a projekty. Zlepšenie týchto aspektov povedie tiež k lepšiemu šíreniu inovačnej 
kapacity v celej Únii a bude úzko spolupracovať s regionálnym inovačným systémom. 

Hoci sa spravodajkyňa domnieva, že vysoká autonómia ZIS je základným prvkom ich 
úspechu, domnieva sa, že táto autonómia musí ísť ruka v ruke so sprísneným monitorovaním 
a hodnotením ich podnikateľských plánov a výsledkov v porovnaní so súčasnými právnymi 
predpismi. Umožnilo by to aj lepšie uplatňovanie zásady finančnej udržateľnosti, pričom by 
sa zohľadnili osobitosti každého ZIS. Na tento účel spravodajkyňa navrhuje niekoľko 
pozmeňujúcich návrhov.

Pokiaľ ide o aspekty návrhu v oblasti vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy, 
spravodajkyňa sa domnieva, že značka EIT by sa mala ďalej propagovať zabezpečením toho, 
aby mali všetky vysokoškolské tituly a diplomy, ktoré sa zúčastňujú na programe, značku EIT, 
a že je potrebné vyvinúť viac úsilia na zabezpečenie toho, aby mohli značku používať aj moduly 
odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania.

Európske vodné, morské a námorné odvetvia sú na svetovej úrovni z hľadiska vedy a rozvoja 
technológií, existuje tak vynikajúca úroveň vedeckej, technologickej a obchodnej kapacity na 
inovácie prostredníctvom úzkej spolupráce s partnermi v rámci znalostného trojuholníka s 
dostatočnou kapacitou na rozšírenie inovácií. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že ZIS EIT 
na tému Modrá nová dohoda by riešilo významné sociálno-ekonomické a relevantné 
spoločenské výzvy a zároveň by vytvorilo „udržateľné, obehové a modré hospodárstvo 
založené na zdravých vodných a morských ekosystémoch“, ako sa uvádza v rámcovom 
programe Horizont Európa. 

Pokiaľ ide o zdroje, spravodajkyňa pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa požaduje, aby 
4 % rozpočtu programu Horizont Európa bolo pridelených na EIT, a predkladá niekoľko 
pozmeňujúcich návrhov s cieľom zabezpečiť, aby sa v EIT zabezpečili primerané pracovné 
podmienky s cieľom zachovať vysokú úroveň odborných znalostí a plniť si dodatočné 
povinnosti, ktorými je poverený EIT.
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2020)737

pán Cristian-Silviu BUȘOI
predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
ASP 11E108
Brusel

Vec: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom 
a technologickom inštitúte (prepracované znenie) 
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Vážený pán predseda,

výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 110 rokovacieho poriadku 
Európskeho parlamentu o prepracovaní.

Odsek 3 uvedeného článku znie: 

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné 
podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru. 

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore 
prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v 
jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z 
naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú 
neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia 
uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady 
a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami 
spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne 
podstatné zmeny okrem tých, ktoré boli ako také označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje 
priamu kodifikáciu existujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor však uvádza, že po preskúmaní návrhu konzultačná pracovná skupina na základe 
spoločnej dohody konštatovala toto: 

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené šedou farbou, ktorá sa všeobecne používa na 
označenie podstatných zmien:

– vypustenie celého textu odôvodnenia 6 nariadenia (ES) č. 294/2008;

– v článku 6 písm. g) doplnenie záverečných slov „prostredníctvom presadzovania ZIS ako 

http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/38420
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partnerov excelentnej inovácie“;

– v článku 11 ods. 3 doplnenie slov „rámcovej“ a „o partnerstve“ pred a za slovom „dohody“;

– v článku 17 ods. 5 nahradenie slov „prostredníctvom všeobecného rozpočtu Európskej únie“ 
slovami „v rámci iného programu Únie“;

– v prílohe I oddiele 2 bode 2 písm. i) nahradenie slov „jazykovej politike“ slovami 
„pracovných jazykoch“;

– v prílohe I oddiele 6 bode 1 vypustenie slova „riaditeľa“;

2. V článku 11 ods. 2 malo byť doplnenie slova „Únie“ označené šípkami na úpravu.

3. V článku 22 malo súčasné znenie článku 21 ods. 4 nariadenia (ES) č. 294/2008, ktoré bolo 
celé označené symbolom „podstatného vypustenia“, znieť takto: „Európsky parlament na 
odporúčanie Rady do 15. mája roku N + 2 udeľuje absolutórium za rok N riaditeľovi v súvislosti 
s plnením rozpočtu EIT.“

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 9. januára 2020 schválil 21 hlasmi za, 
žiadnym hlasom proti a jedným poslancom, ktorý sa hlasovania zdržal1, odporúčanie, aby 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu 
uvedeného návrhu v súlade s článkom 110.

S pozdravom,

Lucy NETHSINGHA

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny

1 Prítomní boli títo poslanci: Lucy Nethsingha (predsedníčka), Marion Walsmann 
(podpredsedníčka), Ibán García Del Blanco (podpredseda), Raffaele Stancanelli (podpredseda), 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban 
Gonzáles Pons, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina 
Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth 
(za Józsefa Szájera v súlade s článkom 209 ods. 7 rokovacieho poriadku), Bettina Vollath 
a Axel Voss.
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 7. novembra 2019

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom 
a technologickom inštitúte (prepracované znenie)
COM(2019)0331 z 11.3.2020 – 2019/0151(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná 
skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
na svojich schôdzach 18. a 26. septembra 2019 preskúmala uvedený návrh predložený 
Komisiou. 

Preskúmanie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa prepracúva 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa 
zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút, na týchto schôdzach2 vyústilo do 
spoločnej dohody poradnej pracovnej skupiny o týchto veciach:

1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené šedou farbou, ktorá sa všeobecne používa na 
označenie podstatných zmien:

– vypustenie celého textu odôvodnenia 6 nariadenia (ES) č. 294/2008;

– v článku 6 písm. g) doplnenie záverečných slov „prostredníctvom presadzovania ZIS ako 
partnerov excelentnej inovácie“;

– v článku 11 ods. 3 doplnenie slov „rámcovej“ a „o partnerstve“ pred a za slovom „dohody“;

– v článku 17 ods. 5 nahradenie slov „prostredníctvom všeobecného rozpočtu Európskej únie“ 
slovami „v rámci iného programu Únie“;

– v prílohe I oddiele 2 bode 2 písm. i) nahradenie slov „jazykovej politike“ slovami 

2 Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola 
pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.
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„pracovných jazykoch“;

– v prílohe I oddiele 6 bode 1 vypustenie slova „riaditeľa“;

2. V článku 11 ods. 2 malo byť doplnenie slova „Únie“ označené šípkami na úpravu.

3. V článku 22 malo súčasné znenie článku 21 ods. 4 nariadenia (ES) č. 294/2008, ktoré bolo 
celé označené symbolom „podstatného vypustenia“, znieť takto: „Európsky parlament na 
odporúčanie Rady do 15. mája roku N + 2 udeľuje absolutórium za rok N riaditeľovi v súvislosti 
s plnením rozpočtu EIT.“

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že 
návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené. Pracovná 
skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho 
aktu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá 
kodifikácia platného aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER T. BLANCHET L. ROMERO REQUENA

právny poradca právny poradca generálny riaditeľ
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9.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom 
a technologickom inštitúte (prepracované znenie)
(COM(2019)0331 – C9-0042/2019 – 2019/0151(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Christian Ehler

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Úlohou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT), ktorý bol založený v roku 
2008, je prispievať k udržateľnému hospodárskemu rastu a ku konkurencieschopnosti Európy 
posilňovaním inovačnej kapacity členských štátov a Únie. Inštitút predovšetkým posilňuje 
inovačnú kapacitu Únie a rieši spoločenské výzvy prostredníctvom integrácie vedomostného 
trojuholníka vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie. 

EIT pôsobí prostredníctvom svojich znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS): rozsiahle 
európske partnerstvá, ktoré riešia konkrétne spoločenské výzvy tým, že spájajú vzdelávacie, 
výskumné a podnikateľské organizácie a poskytujú im granty, pričom monitorujú ich činnosti, 
podporujú spoluprácu medzi ZIS a šíria výsledky a osvedčené postupy. 

V nariadení z roku 2008 sa stanovujú poslanie a úlohy EIT, ako aj rámec jeho fungovania. 
Nariadenie bolo zmenené v roku 2013, okrem iného s cieľom zosúladiť ho s programom 
Horizont 2020. 

Komisia 11. júla 2019 uverejnila svoje nové návrhy týkajúce sa EIT, ktoré pozostávajú 
z návrhu prepracovaného znenia aktualizovaného nariadenia o EIT a z návrhu rozhodnutia 
o novom strategickom inovačnom programe (SIP) pre EIT na obdobie rokov 2021 – 2027. 

Prepracovanie nariadenia o EIT spočíva v prijatí nového nariadenia, ktoré v jednom texte 
obsahuje podstatné zmeny existujúceho nariadenia a nezmenené ustanovenia uvedeného 
nariadenia. Komisia považovala aktualizáciu nariadenia za potrebnú, keďže ustanovenia 
existujúceho nariadenia o EIT priamo odkazovali na program Horizont 2020, ktorý sa na 
konci roka končí. Cieľom prepracovaného návrhu je preto zabezpečiť zosúladenie nariadenia 
o EIT s programom Horizont Európa, a to najmä odstránením odkazov na program Horizont 
2020 a pridaním odkazov na rozhodnutia, ktoré budú prijaté v rámci programu Horizont 
Európa.

Navrhované nariadenie o EIT sa zameriava na kľúčové zásady fungovania EIT a jeho ZIS. 
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Jeho cieľom je zabezpečiť väčšiu právnu zrozumiteľnosť vo vzťahu k programu Horizont 
Európa, ako aj zakotviť zásadu finančnej udržateľnosti pre ZIS. V období rokov 2021 – 2027 
bude EIT neoddeliteľnou súčasťou programu Horizont Európa. Európska komisia stanovila 
rozpočet na program Horizont Európa v rámci nasledujúceho VFR vo výške 3 miliardy EUR, 
ako aj jeho odôvodnenie, pridanú hodnotu, oblasti intervencie a hlavné smery činnosti. 

Spravodajca sa domnieva, že tento legislatívny balík posilňuje poslanie EIT a zároveň 
zosúlaďuje jeho ciele s programom Horizont Európa:

 zvyšovaním regionálneho vplyvu ZIS prostredníctvom zlepšenia otvorenosti voči 
potenciálnym partnerom a zainteresovaným stranám a lepšou formuláciou regionálnych 
stratégií ZIS; zahrnutím odkazov na príslušné stratégie pre inteligentnú špecializáciu;

 posilnením inovačnej kapacity vysokoškolského vzdelávania s cieľom začleniť väčší 
počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do inovačných hodnotových reťazcov a 
ekosystémov;

 založením nových ZIS v prioritných oblastiach, ktoré sa vyberú podľa ich významu z 
hľadiska politických priorít programu Horizont Európa. Založenie prvého nového ZIS je 
naplánované na rok 2022. 

 Pôjde o ZIS v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v súlade s klastrom 
„Inkluzívne a kreatívne spoločnosti“ programu Horizont Európa, ako bol prijatý 
v čiastočnej dohode dosiahnutej v apríli 2019.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko celkovo víta úsilie, ktoré Komisia vložila do 
tohto návrhu. Spravodajca sa však domnieva, že mu chýbajú podstatné detaily a právna 
zrozumiteľnosť a že prepracovanie znenia nebol asi najlepší spôsob, ako sa malo postupovať. 
V tejto súvislosti spravodajca predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na zvýšenie právnej zrozumiteľnosti a istoty nariadenia. 

Hlavnými cieľmi návrhu stanoviska sú:

 zaručiť financovanie EIT na základe rozpočtu zodpovedajúcemu 4 % celkového 
rozpočtu programu Horizont Európa, tak ako bol schválený Európskym parlamentom;

 zabezpečiť, aby zriadenie ZIS zameraného na kultúrny a kreatívny priemysel 
predstavovalo hlavnú prioritu EIT na obdobie rokov 2021 – 2027, a to najmä 
zabezpečením dostatočných finančných prostriedkov na jeho zriadenie bez toho, aby 
bola ohrozená finančná udržateľnosť existujúcich ZIS. Spravodajca by rád zdôraznil 
najmä to, že pred tým, ako sa zváži založenie druhého nového ZIS po roku 2025, by sa 
všetky snahy a zdroje mali vyčleniť na zriadenie ZIS zameraného na kultúrny a 
kreatívny priemysel;

 objasniť celkový návrh, najmä pokiaľ ide o všeobecné a konkrétne ciele a synergie s 
inými programami.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
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gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich 
rokov pokrývajúce príslušný viacročný 
finančný rámec (VFR) . SIP by mal 
zabezpečovať súlad s rámcovým 
programom Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie, a mal by podporovať 
synergie s ostatnými relevantnými 
programami Únie v rámci VFR, ako aj s 
ostatnými iniciatívami, politikami a 
nástrojmi Únie, najmä s tými, ktoré 
podporujú vzdelávanie a regionálny rozvoj. 
Vzhľadom na význam SIP pre inovačnú 
politiku Únie a výsledný politický význam 
jeho spoločensko-ekonomického vplyvu 
pre Úniu by mali SIP prijať Európsky 
parlament a Rada na základe návrhu 
Komisie založenom na príspevku zo strany 
EIT.

(5) V strategickom inovačnom 
programe (SIP) by sa mali stanoviť 
strategické oblasti priorít a finančné 
potreby EIT na obdobie siedmich 
rokov pokrývajúce príslušný viacročný 
finančný rámec (VFR) . SIP by mal 
zabezpečovať súlad s Horizontom Európa 
– rámcovým programom Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie (ďalej len 
„Horizont Európa“), a mal by podporovať 
synergie s ostatnými relevantnými 
programami Únie v rámci VFR, ako aj s 
ostatnými iniciatívami, politikami a 
nástrojmi Únie, najmä s tými, ktoré 
podporujú vzdelávanie a regionálny rozvoj. 
Vzhľadom na význam SIP pre inovačnú 
politiku Únie a výsledný politický význam 
jeho spoločensko-ekonomického vplyvu 
pre Úniu by mali SIP prijať Európsky 
parlament a Rada na základe návrhu 
Komisie založenom na príspevku zo strany 
EIT.

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Jeho prijatie bude vyžadovať 
príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) S cieľom prispievať k riešeniu 
nových a vznikajúcich globálnych výziev 
by EIT mal zakladať nové ZIS 
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v prioritných oblastiach vybraných na 
základe kritérií, ktorými sa okrem iných 
aspektov posúdi ich význam z hľadiska 
priorít politík programu Horizont Európa 
a ich pridaná hodnota a potenciál, ktoré 
sa majú riešiť prostredníctvom modelu 
EIT. Pri zakladaní nových ZIS by sa malo 
zohľadniť strategické plánovanie 
programu Horizont Európa a rozpočet 
pridelený EIT v rámci príslušného VFR.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) EIT by mal posilniť 
multidisciplinárnu a medziodvetvovú 
spoluprácu ako jednu z kľúčových oblastí, 
v ktorých dochádza k inováciám. Mal by 
sa usilovať o posilnenie spolupráce medzi 
hospodárskou, technologickou, 
spoločenskou a vedeckou oblasťou 
vrátane umenia a humanitných vied. EIT 
by mal prispievať k rozvoju vedeckých, 
technologických, inžinierskych, 
umeleckých a matematických 
spoločenstiev (STEAM) posilňovaním 
prepojení medzi ZIS.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11c) Kultúrny a kreatívny priemysel sú 
odvetvím, ktoré sa vyznačuje vysokým 
potenciálom rastu, množstvom miestnych 
iniciatív a silným občianskym záujmom. 
Je do veľkej miery začlenený do svojich 
miestnych a regionálnych ekosystémov. 
Stále sú však veľmi rozdrobené a 
inovátorom a zakladateľom podnikov 
chýbajú potrebné podnikateľské a 
inovačné zručnosti. ZIS by preto malo 
pomáhať pri riešení týchto problémov 
vďaka jeho prístupu k podpore integrácie 
vedomostného trojuholníka, dlhodobej 
perspektíve a územnému prístupu, ako aj 
jeho holistickému a jednotnému prístupu. 
Kultúrny a kreatívny priemysel sa 
vyznačuje najsilnejšou 
komplementárnosťou k ôsmim už 
existujúcim ZIS, ako aj k potenciálnym 
prioritným oblastiam pre ostatné európske 
partnerstvá, ktoré sa majú založiť v rámci 
programu Horizont Európa. Prvé ZIS 
zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel by preto malo byť založené v 
roku 2022. Keďže takéto ZIS bude 
mimoriadne relevantné takmer pre všetky 
oblasti života občanov Únie, ako aj pre 
všetky oblasti spoločnosti a hospodárstva, 
bude mať veľký význam z hľadiska 
hospodárskeho a spoločenského vplyvu, 
vďaka čomu sa otvoria strategické 
príležitosti pre hospodárske, 
technologické a sociálne inovácie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 d (nové)



PE648.286v02-00 92/120 RR\1208053SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11d) ZIS inštitútu EIT zamerané na 
kultúrny a kreatívny priemysel by malo 
posilňovať príležitosti na vytváranie sietí, 
spoluprácu, spoločnú tvorbu a prenos 
know-how medzi vzdelávacími 
a výskumnými inštitúciami a podnikmi 
pôsobiacimi v kultúrnych a kreatívnych 
odvetviach, ako aj v ostatných odvetviach 
spoločnosti a hospodárstva. Malo by 
pôsobiť ako katalyzátor zdola nahor 
a zhora nadol pri iniciatívach na 
regionálnej, vnútroštátnej či únijnej 
úrovni. Malo by takisto stanoviť potrebné 
rámcové podmienky na zakladanie 
a rozširovanie nových podnikov 
v inovačných ekosystémoch. 
Výskumníkom a študentom v mnohých 
odboroch (vrátane umenia, humanitných 
vied, ekonomiky, spoločenských vied 
a aplikovaných prírodných vied), ako aj 
podnikateľom v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle a v iných odvetviach by malo 
poskytovať znalosti a zručnosti potrebné 
na realizáciu inovačných riešení a ich 
premenu na podnikateľské príležitosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „inovácia“ je proces vrátane jeho 
výsledku, ktorým sa novými myšlienkami 
reaguje na spoločenské alebo hospodárske 
potreby a dopyt a vytvárajú sa nové 
výrobky, služby alebo podnikateľské a 
organizačné modely, ktoré sa úspešne 
uvádzajú na existujúci trh alebo sú schopné 

(1) „inovácia“ je proces vrátane jeho 
výsledku, ktorým sa novými myšlienkami 
reaguje na spoločenské alebo hospodárske 
potreby a dopyt a vytvárajú sa nové 
výrobky, služby, procesy, skúsenosti alebo 
podnikateľské a organizačné modely, ktoré 
sa úspešne uvádzajú na existujúci trh alebo 
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vytvoriť nové trhy a ktoré sú spoločnosti 
na prospech;

sú schopné vytvoriť nové trhy a ktoré 
prinášajú odvetviam a spoločnosti 
prospech;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) „stredisko spoločného 
umiestnenia“ je geografická oblasť, v 
ktorej sídlia hlavní partneri vedomostného 
trojuholníka ZIS, čo im umožňuje ľahko 
spolu komunikovať, a ktorá slúži ako 
kontaktné miesto pre činnosti ZIS v tejto 
oblasti;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „partnerská organizácia“ je 
akýkoľvek právny subjekt , ktorý je 
členom ZIS, a môže zahŕňať najmä 
inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, poskytovateľov odborného 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
výskumné organizácie, verejnoprávne 
alebo súkromné podnikateľské subjekty, 
finančné inštitúcie, regionálne a miestne 
orgány, nadácie a neziskové organizácie;

(3) „partnerská organizácia“ je 
akýkoľvek právny subjekt, ktorý je členom 
ZIS, a môže zahŕňať najmä inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, 
poskytovateľov odborného vzdelávania 
a odbornej prípravy, výskumné 
organizácie, verejné inštitúcie, 
verejnoprávne a súkromné podnikateľské 
subjekty, sociálne podniky, finančné 
inštitúcie, regionálne a miestne orgány, 
nadácie a neziskové organizácie z celej 
Únie;
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „strategický inovačný program“ 
(SIP) je strategický dokument, v ktorom sa 
uvádzajú prioritné oblasti a dlhodobá 
stratégia EIT pre budúce iniciatívy, jeho 
kapacita generovať najlepšiu inovačnú 
pridanú hodnotu vrátane prehľadu 
plánovaných činností v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie počas siedmich 
rokov pokrývajúcich príslušný VFR ;

(7) „strategický inovačný program“ 
(SIP) je akt, ktorým sa stanovuje dlhodobá 
stratégia a priority EIT a vymedzujú jeho 
ciele, kľúčové opatrenia, jeho kapacita 
generovať najlepšiu inovačnú pridanú 
hodnotu, očakávané výsledky a zdroje 
potrebné počas siedmich rokov 
pokrývajúcich príslušný VFR;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „regionálny inovačný program“ je 
program dosahu zameraný na partnerstvá 
medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, výskumnými organizáciami, 
podnikmi a ďalšími zúčastnenými 
stranami s cieľom podporovať inováciu v 
celej Únii;

(8) „regionálny inovačný program“ je 
program podporujúci integráciu 
vedomostného trojuholníka a inovačnú 
kapacitu krajín s nízkou a priemernou 
úrovňou inovácie, najmä prostredníctvom 
získavania nových partnerov pre ZIS a ich 
integrácie do týchto spoločenstiev;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu, najmä z dôvodu spresnenia vymedzenia pojmu regionálny inovačný program.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) „obchodný plán ZIS“ je dokument, 
v ktorom sa opisujú ciele a plánované 
činnosti ZIS s pridanou hodnotou;

(10) „obchodný plán ZIS“ je dokument, 
ktorý tvorí prílohu dohody o grante a v 
ktorom sa opisujúci ciele, spôsoby ich 
dosahovania a očakávané výsledky ZIS v 
príslušnom období, ako aj plánované 
činnosti ZIS s pridanou hodnotou 
a súvisiace finančné potreby a zdroje;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poslaním EIT je prispievať k trvalo 
udržateľnému hospodárskemu rastu a 
konkurencieschopnosti Únie posilňovaním 
inovačnej kapacity členských štátov a Únie 
s cieľom reagovať na hlavné výzvy, 
ktorým čelí spoločnosť. Toto poslanie plní 
prostredníctvom presadzovania súčinnosti 
a spolupráce medzi oblasťami 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu a 
inovácie na najvyššej úrovni a 
prostredníctvom ich integrácie, a to aj 
podporou podnikania.

Poslaním EIT je prispievať k riešeniu 
hlavných výziev, ktorým čelí spoločnosť 
a podporiť udržateľný hospodársky rast 
a konkurencieschopnosť Únie 
posilňovaním vedeckej, hospodárskej, 
technologickej a spoločenskej inovačnej 
kapacity všetkých členských štátov a Únie. 
Toto poslanie plní prostredníctvom 
presadzovania súčinnosti a spolupráce 
medzi partnermi a odvetviami 
a prostredníctvom integrácie oblastí 
vysokoškolského vzdelávania, výskumu 
a inovácie na najvyššej úrovni, a to aj 
podporou podnikania.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT prispieva k plneniu všeobecných i 
osobitných cieľov rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie.

EIT v období 2021 – 2027 prispieva najmä 
k plneniu všeobecných i osobitných cieľov 
programu Horizont Európa, pričom v 
plnej miere zohľadňuje jeho strategické 
plánovanie.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Všeobecné ciele

Všeobecné ciele EIT sú:
a) posilniť udržateľné inovačné 
ekosystémy vychádzajúce z výziev v celej 
Únii, ktoré pomáhajú riešiť globálne 
výzvy;
b) podporovať rozvoj 
podnikateľských a inovačných zručností z 
hľadiska celoživotného vzdelávania 
vrátane zvyšovania kapacít únijných 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 
celej Únii a podporovať ich 
podnikateľskú transformáciu; a
c) prinášať na trh nové riešenia 
globálnych a spoločenských výziev.
EIT rozvíja synergie s inými programami 
Únie a prináša pridanú hodnotu v rámci 
programu Horizont Európa, ako je 
načrtnuté v prílohe Ia. Plnenie cieľov 
prebieha prostredníctvom podpory 
poskytovanej ZIS a prostredníctvom 
činností koordinovaných na úrovni EIT.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3b
Špecifické ciele

Špecifické ciele EIT sú:
a)  zvýšiť vplyv ZIS a integrácie 
vedomostného trojuholníka;
b) zvýšiť inovačnú kapacitu sektora 
vysokoškolského vzdelávania 
podporovaním inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania ;
c) zvyšovať regionálny dosah EIT 
s cieľom riešiť rozdiely, pokiaľ ide 
o inovačnú kapacitu v celej EÚ.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V SIP sa vymedzia prioritné oblasti 
a stratégia pre EIT na príslušné obdobie 
siedmich rokov, pričom sa zohľadní 
rámcový program Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, a posúdi 
spoločensko-ekonomický vplyv a kapacita 
EIT na vytváranie najlepšej inovačnej 
pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
uvedeného v článku 19.

1. V SIP sa vymedzí stratégia a 
priority pre EIT na príslušné obdobie 
siedmich rokov v súlade s cieľmi a 
prioritami programu Horizont Európa. 
SIP zahŕňa posúdenie spoločensko-
ekonomického vplyvu a kapacity EIT na 
vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty v celej Únii. SIP musí byť v 
súlade s cieľmi, strategickým viacročným 
plánovaním, podávaním správ, 
monitorovaním a hodnotením a inými 
požiadavkami programu Horizont Európa 
a musí zohľadňovať výsledky 
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monitorovania a hodnotenia EIT, ako sa 
uvádza v článku 19.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. SIP je zosúladený s cieľmi 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, so 
strategickým viacročným plánovaním, s 
podávaním správ, monitorovaním a 
hodnotením a s ďalšími požiadavkami 
uvedeného programu, a podporuje 
synergie s ostatnými relevantnými 
programami Únie v rámci príslušného 
VFR, najmä s tými, ktoré podporujú 
vzdelávanie a regionálny rozvoj. 
Nachádza sa v ňom aj opis primeraných 
synergií a komplementárnosti medzi 
činnosťami EIT a ďalšími iniciatívami , 
politikami a nástrojmi Únie.

2. SIP zabezpečuje súlad s výzvami 
programu Horizont Európa, ako aj 
komplementárnosť k Európskej rade pre 
inováciu (EIC) zriadenej v rámci 
programu Horizont Európa. Podporuje a 
vytvára vhodné synergie a 
komplementárnosť medzi činnosťami 
EIT a ďalšími iniciatívami, politikami a 
nástrojmi Únie , ako aj národnými a 
regionálnymi programami na podporu 
výskumu a inovácie, rozvoja vzdelávania a 
zručností, udržateľného a 
konkurencieschopného priemyslu, 
podnikania a regionálneho rozvoja.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V SIP sa uvedie odhad finančných 
potrieb a zdrojov z hľadiska budúceho 
fungovania, dlhodobého rozvoja 
a financovania EIT. Obsahuje aj orientačný 

3. V SIP sa uvedie odhad finančných 
potrieb vyplývajúcich z vykonávania 
stanovenej stratégie a zdrojov z hľadiska 
budúceho fungovania, dlhodobého rozvoja 
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finančný plán na obdobie 
trvania príslušného VFR .

a financovania EIT. Obsahuje aj orientačný 
finančný plán na obdobie 
trvania príslušného VFR .

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvyšuje informovanosť medzi 
potenciálnymi partnerskými organizáciami 
a podporuje ich účasť na jeho činnostiach;

b) zvyšuje informovanosť medzi 
potenciálnymi partnerskými organizáciami 
a podporuje ich účasť na jeho činnostiach, 
najmä členských štátov, ktoré sú značne 
nedostatočne zastúpené v EIT;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vyberá a vymenúva ZIS v 
prioritných oblastiach v súlade s článkom 9 
a rámcovými dohodami o partnerstve a 
dohodami o grante vymedzuje ich práva a 
povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, 
uplatňuje vhodné opatrenia na kontrolu 
kvality, nepretržite monitoruje a pravidelne 
hodnotí ich činnosti;

c) zakladá nové ZIS s prihliadnutím 
na strategické plánovanie programu 
Horizont Európa a rozpočet pridelený EIT 
na obdobie príslušného VFR, a to v 
prioritných oblastiach vybraných na 
základe kritérií, ktorými sa okrem iného 
posúdi ich význam z hľadiska priorít 
politík programu Horizont Európa a ich 
pridaná hodnota a potenciál s cieľom 
riešiť budúce a vznikajúce globálne a 
spoločenské výzvy, a v súlade s článkom 9 
a na základe rámcových dohôd o 
partnerstve a dohôd o grante vymedzuje 
ich práva a povinnosti, poskytuje im 
vhodnú podporu, uplatňuje vhodné 
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opatrenia na kontrolu kvality a nepretržite 
monitoruje a pravidelne hodnotí ich 
činnosti; 

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) posilňuje uznávanie , mimo 
spoločenstva EIT, titulov a diplomov 
udelených zúčastnenými inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania, pričom tieto 
tituly a diplomy môžu byť označené ako 
tituly a diplomy EIT , a rozširuje ich 
udeľovanie aj na programy celoživotného 
vzdelávania ;

e) posilňuje uznávanie a 
propagovanie, mimo spoločenstva EIT, 
titulov a diplomov s označením EIT 
udelených zúčastnenými inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania a rozširuje 
ich udeľovanie aj na programy 
celoživotného vzdelávania;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) podporuje šírenie osvedčených 
postupov integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to aj medzi ZIS, v záujme 
vytvorenia spoločnej kultúry inovácie a 
prenosu znalostí a nabáda na účasť na 
činnostiach dosahu, a to aj na 
regionálnom inovačnom programe;

f) podporuje šírenie osvedčených 
postupov integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to aj medzi ZIS a v celej 
Únii okrem iného prostredníctvom EIT 
RIS, v záujme vytvorenia spoločnej 
kultúry inovácie a prenosu znalostí a 
nabáda na účasť na osvetovej činnosti;
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podľa potreby zabezpečuje 
komplementárnosť a synergiu medzi 
činnosťami EIT a ostatnými programami 
Únie;

i) zabezpečuje komplementárnosť 
a synergiu medzi činnosťami EIT 
a ostatnými programami Únie;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. ZIS uskutočňujú najmä: 1. EIT posilňuje postavenie 
existujúcich ZIS, podporuje ich rast a 
vplyv a pomáha im pri prechode na 
finančnú udržateľnosť ku koncu 
platnosti rámcových dohôd o partnerstve. 
EIT poskytuje podporu tým ZIS, ktorých 
portfólio tvoria činnosti vedomostného 
trojuholníka, a to:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 25
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) inovačné činnosti a investície 
s európskou pridanou hodnotou (vrátane 
podpory zakladania a rozvoja inovačných 
podnikov) , ktoré plne integrujú rozmer 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu 
v záujme dosiahnutia kritického množstva 
a podnecujú šírenie a využívanie 
výsledkov;

a) inovačné činnosti a investície 
s európskou pridanou hodnotou vrátane 
uľahčovania podpory na zakladanie 
inovačných startupov a sociálnych 
podnikov a rozvoja inovačných podnikov 
a iných organizačných foriem v súčinnosti 
s EIC a Programom InvestEU, 
programami Erasmus+ a Kreatívna 
Európa, ktoré plne integrujú rozmer 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu 
v záujme dosiahnutia kritického množstva 
a podnecujú šírenie a využívanie 
výsledkov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) experimentovanie, vývoj 
prototypov a názorné predvádzanie 
zamerané na inováciu v oblastiach 
kľúčového hospodárskeho a spoločenského 
záujmu, ktorý vychádza z 
výsledkov únijného a vnútroštátneho 
výskumu, s potenciálom posilniť 
konkurencieschopnosť Únie na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť;

b) experimentovanie, vývoj 
prototypov a názorné predvádzanie 
zamerané na inováciu v oblastiach 
kľúčového hospodárskeho, spoločenského 
a kultúrneho záujmu, ktorý vychádza z 
výsledkov únijného a vnútroštátneho 
výskumu, s potenciálom posilniť 
konkurencieschopnosť Únie na 
medzinárodnej úrovni a nájsť riešenia 
hlavných výziev, ktorým čelí európska 
spoločnosť;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy najmä na magisterskej a 
doktorandskej úrovni, ako aj kurzy 
odborného vzdelávania v odboroch, ktoré 
majú potenciál napĺňať budúce 
spoločensko-ekonomické potreby Európy a 
ktoré rozširujú základňu talentov Únie, 
podporujú rozvoj zručností spojených s 
inováciou, zdokonaľovanie manažérskych 
a podnikateľských zručností a mobilitu 
výskumných pracovníkov a študentov a 
presadzujú spoločné využívanie znalostí, 
mentorstvo a vytváranie sietí medzi 
osobami, ktoré získali titul alebo 
absolvovali kurz odbornej prípravy so 
značkou EIT;

c) činnosti v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy s výraznými 
podnikateľskými zložkami, najmä na 
magisterskej a doktorandskej úrovni, ako aj 
kurzy odborného vzdelávania v odboroch, 
ktoré majú potenciál napĺňať budúce 
spoločensko-ekonomické potreby Európy a 
ktoré rozširujú základňu talentov Únie, 
podporujú rozvoj zručností spojených s 
inováciou, zdokonaľovanie manažérskych 
a podnikateľských zručností a mobilitu 
výskumných pracovníkov a študentov 
a presadzujú spoločné využívanie znalostí, 
mentorstvo a vytváranie sietí medzi 
absolventami činností EIT v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy vrátane 
činností s označením EIT;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) činnosti dosahu a šírenie najlepších 
postupov v oblasti inovácie s dôrazom na 
rozvoj spolupráce medzi vysokoškolským 
vzdelávaním, výskumom a podnikaním 
vrátane sektorov služieb a financií;

d) osvetovú činnosť a šírenie 
najlepších postupov v oblasti inovácie s 
dôrazom na rozvoj spolupráce medzi 
vysokoškolským vzdelávaním, výskumom 
a podnikaním vrátane sektorov služieb a 
financií;
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) podporné činnosti, ktorými 
zapájajú do projektov inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania a ďalších 
kľúčových aktérov v oblasti inovácie, ako 
sú podniky, aby spolupracovali na 
oblastiach rozvoja strategickej kapacity s 
cieľom pomôcť inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania lepšie sa 
začleniť do inovačných hodnotových 
reťazcov a ekosystémov;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) v prípade potreby sa usilovať o 
synergie a komplementárnosť činností ZIS 
a existujúcich európskych, vnútroštátnych 
a regionálnych programov.

e) synergie a komplementárnosť 
činností ZIS a existujúcich európskych, 
vnútroštátnych a regionálnych programov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečujú otvorenosť pre nových 
členov, kedykoľvek predstavujú pre 
partnerstvo pridanú hodnotu;

b) zabezpečujú otvorenosť pre nových 
členov z celej Únie, kedykoľvek 
predstavujú pre partnerstvo pridanú 
hodnotu, s cieľom zabezpečiť geografickú 
rovnováhu;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vypracúvajú a vykonávajú stratégie 
pre finančnú udržateľnosť.

e) vypracúvajú a vykonávajú stratégie 
zamerané na splnenie výkonnostných 
cieľov, ako aj na dosiahnutie finančnej 
udržateľnosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného a 
transparentného postupu. Uplatňujú sa 
kritériá rámcového programu Únie, ktorým 
sa podporuje výskum a inovácie, týkajúce 
sa výberu európskych partnerstiev. Správna 

1. EIT vyberá a určuje partnerstvo, 
ktoré sa má stať ZIS, na základe 
konkurenčného, otvoreného 
a transparentného postupu, pričom 
rešpektuje geografickú rovnováhu. 
Uplatňujú sa kritériá rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
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rada EIT môže uvedené kritériá bližšie 
spresniť prijatím a uverejnením kritérií na 
výber ZIS, ktoré vychádzajú zo zásad 
excelentnosti a inovačnej relevantnosti.

inovácie, týkajúce sa výberu európskych 
partnerstiev. Správna rada EIT môže 
uvedené kritériá bližšie spresniť prijatím a 
uverejnením kritérií na výber ZIS, ktoré 
vychádzajú zo zásad excelentnosti a 
inovačnej relevantnosti.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Založenie nového ZIS v oblasti 

kultúrneho a kreatívneho priemyslu
1. V rokoch 2021 – 2027 bude 
založené nové ZIS v oblasti kultúrneho a 
kreatívneho priemyslu CCI s cieľom 
využívať potenciál tvorivosti prameniacej 
z kultúry a pomáhať pri posilňovaní 
konkurencieschopnosti a inteligentného 
rastu Európy a riešení spoločenských 
výziev.
2. ZIS zamerané na kultúrny 
a kreatívny priemysel:
a) podporujú technickú inováciu 
prepájaním podnikov a výskumu vo 
všetkých odvetviach a disciplínach na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Únie;
b) školia ďalšiu generáciu inovátorov 
v kultúrnom a kreatívnom priemysle 
a vybavujú ich potrebnými technickými 
a odbornými zručnosťami súvisiacimi s 
podnikaním a nevyhnutnými pre úspech 
v rýchlo sa meniacom prostredí;
c) prispievajú k vypracovaniu 
správnych rámcových podmienok na 
premenu nápadov na nové technológie 
a sociálne inovácie, ktoré zlepšia kvalitu 
života občanov EÚ a budú im na úžitok;
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d) poskytujú prostredie s cieľom 
zabezpečiť, aby sa rozvíjal rámec pre 
certifikáciu umeleckých, kultúrnych a 
kreatívnych schopností a štúdií, ako aj 
súbežné uznávanie titulov a iných 
zručností medzi členskými štátmi, ktoré 
podporujú mobilitu, viditeľnosť a 
nediskriminačný prístup k príležitostiam 
občanom Únie, ktorí si uplatňujú svoje 
právo na voľný pohyb;
e) podporujú zakladanie a rozvoj 
nových podnikov v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle mobilizáciou 
investícií, potrebných zdrojov 
a dlhodobých záväzkov podnikateľského 
sektoru, ktoré dopĺňajú iné nástroje;
f) vytvárajú synergiu s existujúcimi 
ZIS, ako aj s ostatnými európskymi 
partnerstvami, programami a iniciatívami 
tak, aby sa inovácie rozšírili za hranice 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu do 
iných odvetví hospodárstva; a
g) posilňujú postavenie EÚ ako 
globálneho aktéra v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle využívaním 
tvorivosti a kultúrnej rozmanitosti 
Európanov a podporou viditeľnosti a 
propagácie európskej kultúry a inovácie 
vo svete.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT v úzkej spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výsledkov a vplyvu každého ZIS na 
základe ukazovateľov uvedených okrem 

EIT v úzkej spolupráci s Komisiou 
organizuje priebežné monitorovanie a 
pravidelné externé hodnotenia výstupov, 
výkonnosti, výsledkov a vplyvu každého 
ZIS na základe ukazovateľov uvedených 
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iného v rámcovom programe Únie, ktorým 
sa podporuje výskum a inovácie, a v SIP. 
Správa o výsledkoch takéhoto 
monitorovania a hodnotenia sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade a zverejní 
sa.

okrem iného v rámcovom programe Únie, 
ktorým sa podporuje výskum a inovácie, a 
v SIP. Správa o výsledkoch takéhoto 
monitorovania a hodnotenia sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade a zverejní 
sa.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT a ZIS zabezpečuj ú, aby sa ich 
činnosti vykonávali s vysokou mierou 
transparentnosti. EIT a ZIS predovšetkým 
vytvoria dostupnú a bezplatnú internetovú 
stránku, ktorá bude poskytovať informácie 
o ich činnostiach .

1. EIT a ZIS zabezpečuj ú, aby sa ich 
činnosti vykonávali s vysokou mierou 
transparentnosti. EIT a ZIS predovšetkým 
vytvoria dostupnú a bezplatnú internetovú 
stránku, ktorá bude poskytovať komplexné 
a aktuálne informácie o ich činnostiach.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vhodné ukazovatele na účely 
monitorovania činností ZIS a EIT, pričom 
sa uplatní prístup zameraný na vplyv ;

c) vhodné ukazovatele na účely 
monitorovania a hodnotenia činností ZIS 
a EIT, pričom sa uplatní prístup zameraný 
na vplyv;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. EIT zabezpečuje, aby jeho činnosti 
vrátane tých, ktoré sú riadené 
prostredníctvom ZIS, podliehali 
nepretržitému a systematickému 
monitorovaniu a pravidelnému 
nezávislému hodnoteniu v súlade s jeho 
rozpočtovými pravidlami s cieľom 
zabezpečiť najvyššiu kvalitu výsledkov, 
vedeckú excelentnosť, ako aj čo 
najefektívnejšie využitie zdrojov. Výsledky 
hodnotenia sa zverejnia.

1. EIT zabezpečuje, aby jeho činnosti 
vrátane tých, ktoré sú riadené 
prostredníctvom ZIS, podliehali 
nepretržitému a systematickému 
monitorovaniu a nezávislému hodnoteniu v 
súlade s jeho rozpočtovými pravidlami 
s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu 
výsledkov, vedeckú excelentnosť, ako aj čo 
najefektívnejšie využívanie zdrojov. 
Výsledky hodnotenia sa zverejnia 
a uverejnia sa na webovom sídle 
uvedenom v článku 16 ods. 1 tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečuje hodnotenia 
EIT s pomocou nezávislých expertov, ktorí 
boli vybraní na základe transparentného 
postupu v súlade s jej rozpočtovými 
pravidlami . Tieto hodnotenia skúmajú , 
ako si EIT plní svoje poslanie, týkajú sa 
všetkých činností EIT a ZIS a 
posudzujú európsku pridanú hodnotu EIT, 
dosah, účinnosť, udržateľnosť, efektivitu 
a relevantnosť vykonávaných činností 
a ich koherentnosť a/alebo 
komplementárnosť s relevantnými 
vnútroštátnymi politikami 
a politikami Únie vrátane synergií s 
ostatnými časťami rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
inovácie . V hodnoteniach sa zohľadnia 

2. Komisia zabezpečuje hodnotenia 
EIT s pomocou nezávislých expertov 
s príslušnými kvalifikáciami, ktorí boli 
vybraní na základe zásluh 
a transparentného postupu v súlade s jej 
rozpočtovými pravidlami. Tieto hodnotenia 
skúmajú , ako si EIT plní svoje 
poslanie, týkajú sa všetkých činností EIT 
a ZIS a posudzujú európsku pridanú 
hodnotu EIT, dosah, účinnosť, 
udržateľnosť, efektivitu a relevantnosť 
vykonávaných činností a ich koherentnosť 
a/alebo komplementárnosť s relevantnými 
vnútroštátnymi politikami 
a politikami Únie vrátane synergií s 
ostatnými časťami rámcového programu 
Únie, ktorým sa podporuje výskum a 
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názory zainteresovaných strán na 
európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni , 
pričom budú podkladom pre hodnotenia 
programu Komisie stanovené pre rámcový 
program Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie .

inovácie . V hodnoteniach sa zohľadnia 
názory zainteresovaných strán na 
európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni , 
pričom budú podkladom pre hodnotenia 
programu Komisie stanovené pre rámcový 
program Únie, ktorým sa podporuje 
výskum a inovácie .

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže vykonávať ďalšie 
hodnotenia tém alebo námetov 
strategického významu s pomocou 
nezávislých expertov, ktorí boli vybraní na 
základe transparentného postupu , s cieľom 
preskúmať pokrok, ktorý dosiahol EIT pri 
plnení stanovených cieľov, určiť faktory 
prispievajúce k vykonávaniu činností a 
identifikovať najlepšie postupy. Komisia 
pri vykonávaní týchto hodnotení v plnej 
miere zohľadní administratívny vplyv na 
EIT a ZIS.

3. Komisia môže vykonávať ďalšie 
hodnotenia tém alebo námetov 
strategického významu s pomocou 
nezávislých expertov s príslušnými 
kvalifikáciami, ktorí boli vybraní na 
základe zásluh a transparentného postupu, 
s cieľom preskúmať pokrok, ktorý dosiahol 
EIT pri plnení stanovených cieľov, určiť 
faktory prispievajúce k vykonávaniu 
činností a identifikovať najlepšie postupy. 
Komisia pri vykonávaní týchto hodnotení v 
plnej miere zohľadní administratívny vplyv 
na EIT a ZIS.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na zabezpečenie vnútornej logiky a súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V období od 1. januára 2021 do 31. 
decembra 2027 sa príspevok Únie 
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poskytne prostredníctvom finančného 
príspevku vo výške 4 % z celkového 
rozpočtu programu Horizont Európa.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príspevok Únie môže byť poskytnutý 
formou finančného príspevku z 
rámcového programu Únie, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácie, a z 
ostatných programov Únie bez toho, aby to 
malo vplyv na sumy pridelené v rámci 
príslušného VFR.

EIT môže získať dodatočné finančné 
zdroje z iných programov Únie.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 2 – bod 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) prijíma náležité opatrenia, ktoré sa 
týkajú okrem iného znižovania, úpravy 
alebo pozastavenia finančného príspevku 
EIT pre ZIS alebo ukončenia rámcových 
dohôd o partnerstve s nimi;

j) prijíma náležité opatrenia, ktoré sa 
týkajú okrem iného znižovania, úpravy 
alebo pozastavenia finančného príspevku 
EIT pre ZIS po poskytnutí dostatočného 
odôvodnenia alebo ukončenia rámcových 
dohôd o partnerstve s nimi;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
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textu.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 6 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na zamestnancov EIT sa 
vzťahuje služobný poriadok , podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie 
Únie na zabezpečenie ich účinnosti .

1. Zamestnancami EIT sú 
zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo 
EIT. Na zamestnancov EIT sa 
vzťahuje služobný poriadok, podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov a 
pravidlá, ktoré po dohode prijali inštitúcie 
Únie na zabezpečenie ich účinnosti. Toto 
ustanovenie sa ako prechodné opatrenie 
uplatňuje na zamestnancov EIT so 
zmluvami, ktorým platnosť uplynie v roku 
2020.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha I a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA IA
SYNERGIE S OSTATNÝMI 
PROGRAMAMI ÚNIE
Vzhľadom na svoj široký rozsah činnosti 
a osobitnú úlohu EIT vytvára synergie 
a zabezpečuje komplementárnosť 
s ostatnými programami alebo nástrojmi 
Únie, a to aj posilňovaním svojej podpory 
poskytovanej ZIS pri plánovaní 
a vykonávaní ich činností.
1. Synergie s programom Horizont 
Európa: EIT vytvára silné synergie 
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s celým programom Horizont Európa. 
Najmä synergie s Európskou radou pre 
inováciu budú kľúčové pre vplyv piliera 
„Inovatívna Európa“, ako aj pre podporu 
ekosystémov. EIT môže prostredníctvom 
svojich ZIS v rámci piliera [„Globálne 
výzvy a konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu“] spolupracovať 
s európskymi partnerstvami, prispievať 
k misiám, podporovať opatrenia na strane 
dopytu a poskytovať služby využívania 
s cieľom podporiť prenos technológií 
a urýchliť komercializáciu výsledkov 
dosiahnutých tematickými klastrami alebo 
ďalšími európskymi partnerstvami. EIT 
intenzívnejšie využíva synergie 
a komplementárnosť existujúcich ZIS 
a vo vzťahu k rôznym aktérom 
a iniciatívam na únijnej a globálnej 
úrovni a rozširuje svoju sieť 
spolupracujúcich organizácií na 
strategickej aj operačnej úrovni, pričom 
zabráni zdvojovaniu, a to:
– úzkou spoluprácou s EIC a Programom 
InvestEU pri zefektívňovaní podpory (t. j. 
financovanie a služby) ponúkanej 
inovačným podnikom vo fáze startupu aj 
rozširovania, najmä prostredníctvom ZIS,
– plánovaním a vykonávaním činností 
EIT s cieľom maximalizovať synergie 
a komplementárnosť s ďalšími časťami 
programu Horizont Európa,
– spoluprácou s členskými štátmi na 
vnútroštátnej aj regionálnej úrovni, 
nadväzovaním štruktúrovaného dialógu 
a koordináciou úsilia s cieľom umožniť 
synergie s vnútroštátnymi a regionálnymi 
iniciatívami vrátane stratégií pre 
inteligentnú špecializáciu, a to aj pri 
zohľadnení možnosti vytvorenia 
európskych inovačných ekosystémov, aby 
sa mohli identifikovať, vymieňať a šíriť 
najlepšie postupy a poznatky,
– výmenou a šírením inovačných 
postupov a poznatkov v celej Únii i mimo 
nej s cieľom prispievať k inovačnej 
politike v Únii v koordinácii s inými 
časťami programu Horizont Európa,
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– poskytovaním vstupov do diskusií 
o inovačnej politike a prispievaním ku 
koncipovaniu a k vykonávaniu politických 
priorít Únie nepretržitou spoluprácou so 
všetkými príslušnými útvarmi Európskej 
komisie, inými programami Únie a ich 
zainteresovanými stranami a ďalším 
využívaním príležitostí v rámci iniciatív na 
realizáciu politík,
– využívaním synergií s ostatnými 
programami Únie vrátane programov na 
podporu rozvoja ľudského kapitálu 
a inovácie (ako sú európska spolupráca v 
oblasti vedy a techniky (COST), Európsky 
sociálny fond plus (ESF+), Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR) , program 
Erasmus +, program Kreatívna Európa 
a program COSME Plus/jednotný trh, 
program InvestEU);
– vytváraním strategických 
spojenectiev s kľúčovými aktérmi v oblasti 
inovácie na únijnej a medzinárodnej 
úrovni a podporovaním ZIS pri rozvoji 
spolupráce a prepojení s kľúčovými 
partnermi vedomostného trojuholníka 
z tretích krajín s cieľom otvoriť nové trhy 
alebo príležitosti pre riešenia podporované 
ZIS a prilákať financovanie a talenty zo 
zahraničia. Účasť tretích krajín sa 
podporuje so zreteľom na zásady 
reciprocity a vzájomného prospechu.
Úlohou ZIS zameraného na kultúrny 
a kreatívny priemysel je okrem toho 
zabezpečiť silné synergie s príslušnými 
politickými iniciatívami v rámci programu 
Horizont Európa, a najmä v rámci piliera 
II s klastrom [Inkluzívna a bezpečná 
spoločnosť] a jeho oblastí intervencie, 
pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo 
a demokraciu. ZIS zamerané na kultúrny 
a kreatívny priemysel sa usiluje takisto 
efektívne dopĺňať ostatné časti programu 
Horizont Európa a intervenciu 
existujúceho EIT Digital.
2. Synergie s programom Erasmus+: 
Erasmus+ a EIT vytvárajú synergie medzi 
svojimi príslušnými spoločenstvami. 
Spolupráca je nasmerovaná na 
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zabezpečenie prístupu pre účastníkov 
programu Erasmus+, ktorí študujú na 
partnerských vzdelávacích a školiacich 
inštitúciách ZIS, k letným školám 
a ďalším relevantným školiacim 
činnostiam ZIS (napr. týkajúcich sa 
riadenia podnikania a inovácií), ako aj na 
nadviazanie kontaktov so sieťou 
absolventov ZIS. Tam, kde to je možné, sa 
zabezpečujú synergie s iniciatívou 
„Európske univerzity“, ktoré pomáhajú 
zefektívňovať vzdelávacie a školiace 
činnosti EIT tak, aby mali vplyv na celý 
systém.
3  Synergie s programom Digitálna 
Európa: Strediská spoločného 
umiestnenia ZIS spolupracujú 
s európskymi centrami digitálnych 
inovácií s cieľom podporiť digitálnu 
transformáciu priemyslu a organizácií 
verejného sektora. ZIS zamerané na 
kultúrny a kreatívny priemysel by takisto 
mohlo poskytovať cenné horizontálne 
vstupy v rámci rôznych činností, ktoré sa 
majú vykonať v klastri [Digitalizácia 
a priemysel], a to najmä pokiaľ ide 
o výrobné technológie, v ktorých potreba 
vyvíjať nové produkty do veľkej miery 
závisí od kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu.
4. Synergie s fondmi politiky 
súdržnosti (najmä EFRR a EŠIF+): ZIS 
EIT prostredníctvom svojich stredísk 
spoločného umiestnenia presadzujú 
regionálnu a medziregionálnu spoluprácu 
medzi aktérmi vedomostného trojuholníka 
(vzdelávanie, výskum, podnikanie) 
a riadiacimi orgánmi, v súčinnosti 
s prácou Európskej komisie na 
medziregionálnej spolupráci 
a investíciách do súvisiacich priorít 
inteligentnej špecializácie.
5. Synergie s Programom InvestEU: 
ZIS EIT sa usilujú o spoluprácu 
s Poradenským centrom InvestEU, aby sa 
podnikom podporovaným ZIS mohla 
poskytovať technická podpora a pomoc 
pri príprave, vývoji a vykonávaní 
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projektov. V súvislosti s obmedzeným 
prístupom kultúrnych a kreatívnych 
sektorov k financiám však treba vytvárať 
synergie so záručným mechanizmom pre 
kultúrne a kreatívne sektory – finančným 
nástrojom, ktorý pomáha rozvíjať 
kultúrne a kreatívne projekty 
poskytovaním poistenia finančným 
sprostredkovateľom.
6. Synergie s programom Kreatívna 
Európa: Program Kreatívna Európa má 
osobitný význam pre činnosti ZIS 
zameraného na kultúrny a kreatívny 
priemysel, keďže jeho oblasti a osobitné 
výzvy na predkladanie ponúk odrážajú 
niektoré z výziev, ktorým toto odvetvie čelí. 
Preto sa vytvárajú silné synergie 
a komplementárnosť medzi ZIS 
zameraným na kultúrny a kreatívny 
priemysel a programom Kreatívna 
Európa.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je nevyhnutný z naliehavých dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky 
textu.
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