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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 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom 
programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 
2027: stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy (COM(2019)0330 – 
C9–0043/2019 – 2019/0152 (COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0330),

– 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-
0043/2019),

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

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A9-0121/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. navrhuje, aby sa akt uvádzal ako rozhodnutie o strategickom inovačnom programe 
Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: 
stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy;

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh rozhodnutia
Citácia 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 
z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje 
Európsky inovačný a technologický 

so zreteľom na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EIT) č. .../2020 z .... 
2020, a najmä na jeho článok 4,
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inštitút5, a najmä na jeho článok 17,

__________________
5 Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V nariadení (ES) č. 294/2008 sa 
stanovuje prijatie strategického inovačného 
programu (ďalej len „SIP“).

(1) V nariadení (EÚ) č. .../2020 
[nariadenie o EIT (2019/0151/COD)] sa 
stanovuje prijatie strategického inovačného 
programu (ďalej len „SIP“).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V SIP by sa mali vymedzovať 
prioritné oblasti a dlhodobá stratégia 
Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (ďalej len „EIT“) a tento program 
by mal obsahovať posúdenie svojho 
sociálno-ekonomického vplyvu a kapacít 
na vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP by sa mali zohľadniť 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT.

(2) Článok 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
č. .../2020 [nariadenie o EIT 
(2019/0151/COD)] stanovuje, že SIP má 
stanoviť stratégiu, ciele a priority 
Európskeho inovačného a technologického 
inštitútu (ďalej len „EIT“) na príslušné 
obdobie siedmych rokov s cieľom stanoviť 
jeho kľúčové opatrenia, zamýšľané 
výsledky a potrebné zdroje a  obsahovať 
posúdenie jeho sociálneho, ekonomického 
a ekologického vplyvu a kapacít na 
vytváranie najlepšej inovačnej pridanej 
hodnoty. V SIP by sa mali zohľadniť 
výsledky monitorovania a hodnotenia EIT 
a mal by sa usilovať o zabezpečenie 
súladu s programom Horizont Európa a 
súčasne zaistiť synergie s ostatnými 
relevantnými programami Únie, 
prispievať k vykonávaniu strategických 
priorít Únie a k realizácii jej cieľov a 
politík vrátane európskej zelenej dohody, 
plánu európskej obnovy, európskych 
stratégií v oblasti údajov, digitálnych 
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stratégií, stratégií pre MSP a 
priemyselných stratégií a dosiahnuť 
strategickú autonómiu Európy.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) SIP by mal obsahovať analýzu 
potenciálnej a primeranej synergie 
a komplementárnosti medzi činnosťami 
EIT a ďalšími iniciatívami, nástrojmi 
a programami Únie,

(3) V súlade s článkom 4 ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. .../2020 [nariadenie o 
EIT (2019/0151/COD)] SIP má obsahovať 
analýzu potenciálnej a primeranej synergie 
a komplementárnosti medzi činnosťami 
EIT a ďalšími iniciatívami, nástrojmi 
a programami Únie,

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto sa na obdobie od roku 2021 do roku 
2027 prijíma strategický inovačný program 
(ďalej len „SIP“) Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu, ako je 
stanovený v prílohe.

Týmto sa na obdobie od roku 2021 do roku 
2027 prijíma strategický inovačný program 
(ďalej len „SIP“) Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu, ako je 
stanovený v prílohe.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

SIP sa vykonáva v súlade s nariadením 
(EÚ) č. o Európskom inovačnom 
a technologickom inštitúte6.

SIP sa vykonáva v súlade s nariadením 
(EÚ) č. .../2020 [nariadenie o EIT 
(2019/0151/COD)].

__________________
6 Odkaz na prijaté prepracované znenie 
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nariadenia o EIT.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto strategickom inovačnom 
programe (ďalej len „SIP“) sa stanovujú 
stratégia a priority pre Európsky inovačný 
a technologický inštitút (ďalej len „EIT“) 
na roky 2021 – 2027. Predstavuje hlavný 
strategický dokument EIT na nasledujúce 
programové obdobie, v ktorom sa 
vymedzujú jeho ciele, kľúčové akcie, 
očakávané výsledky a potrebné zdroje. SIP 
zabezpečuje nevyhnutné zosúladenie EIT 
s [návrhom programu Horizont Európa], 
ktorý je rámcovým programom Únie na 
podporu výskumu a inovácie na roky 
2021 – 2027. Zabezpečuje aj vhodné 
synergie a komplementárnosť medzi 
činnosťami EIT a ďalšími iniciatívami, 
politikami a nástrojmi Únie.

V tomto strategickom inovačnom 
programe (ďalej len „SIP“) sa stanovujú 
stratégia a priority pre Európsky inovačný 
a technologický inštitút (ďalej len „EIT“) 
na roky 2021 – 2027. Predstavuje hlavný 
strategický dokument EIT na nasledujúce 
programové obdobie, v ktorom sa 
vymedzujú jeho ciele, kľúčové akcie, 
očakávané výsledky a vplyv a potrebné 
zdroje. SIP zabezpečuje nevyhnutné 
zosúladenie EIT s [návrhom programu 
Horizont Európa], ktorý je rámcovým 
programom Únie pre výskum a inováciu 
na roky 2021 – 2027. Zabezpečuje aj 
vhodné synergie a komplementárnosť 
medzi činnosťami EIT a ďalšími 
programami, politikami, nástrojmi a 
záväzkami Únie.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

SIP na roky 2021 – 2027 vychádza z 
posúdenia vplyvu, ktoré vykonala 
Európska komisia. Zohľadňuje sa v ňom 
návrh SIP predložený správnou radou EIT 
Európskej komisii 20. decembra 2017 v 
súlade s nariadením o EIT21. Takisto sa 
v ňom zohľadňuje nový [návrh programu 
Horizont Európa] Európskej komisie z júna 
2018, a najmä kľúčová úloha EIT ako 
súčasti piliera [Inovatívna Európa] 
(pilier III), a jeho prispievanie k riešeniu 
globálnych výziev vrátane stanovených 
cieľov v oblasti klímy a európskej 
priemyselnej konkurencieschopnosti 
(pilier II) a k excelentnej vede (pilier I). 
SIP vychádza z poznatkov získaných za 
posledné roky činnosti EIT a z výsledkov 
rozsiahleho konzultačného procesu s 
kľúčovými zainteresovanými stranami.

SIP na roky 2021 – 2027 vychádza z 
posúdenia vplyvu, ktoré vykonala 
Európska komisia. Zohľadňuje sa v ňom 
návrh SIP predložený správnou radou EIT 
Európskej komisii 20. decembra 2017 v 
súlade s ... [nariadením o EIT 
(2019/0151/COD)]21. Takisto sa v ňom 
zohľadňuje nový [návrh programu 
Horizont Európa] Európskej komisie z júna 
2018, a najmä kľúčová úloha EIT ako 
súčasti piliera [Inovatívna Európa] (pilier 
III), a jeho prispievanie k riešeniu 
globálnych a spoločenských výziev 
vrátane stanovených cieľových hodnôt a 
záväzkov pre ciele v oblasti klímy a ciele 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 
európskej priemyselnej 
konkurencieschopnosti (pilier II) a k 
excelentnej vede (pilier I). SIP vychádza z 
poznatkov získaných za posledné roky 
činnosti EIT a z výsledkov rozsiahleho 
konzultačného procesu s kľúčovými 
zainteresovanými stranami.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, 
ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a 
technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 
9.4.2008, s. 1). Zmenené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1292/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ 
L 347, 11.12.2013, s. 174).

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, 
ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a 
technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 
9.4.2008, s. 1). Zmenené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1292/2013 z 11. decembra 2013 (Ú. v. EÚ 
L 347, 11.12.2013, s. 174).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V SIP sa zohľadňuje strategické 
plánovanie programu Horizont Európa, aby 
sa zabezpečilo zosúladenie s činnosťami 
rámcového programu a s inými príslušnými 

V SIP sa zohľadňuje strategické 
plánovanie programu Horizont Európa, aby 
sa zabezpečilo zosúladenie s činnosťami 
rámcového programu, ako aj synergie a 
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programami Únie, ako aj s prioritami 
a záväzkami EÚ, a aby sa zlepšila 
komplementárnosť a synergie 
s vnútroštátnymi a regionálnymi 
programami a prioritami financovania.

komplementárnosť a s inými príslušnými 
programami Únie, ako aj konzistentnosť 
s prioritami a záväzkami EÚ. Jeho cieľom 
je tiež zlepšenie komplementárnosti a 
synergií s vnútroštátnymi a regionálnymi 
programami a prioritami financovania.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bol zriadený v roku 2008 s cieľom 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Presadzoval 
integráciu vzdelávania, podnikania 
a výskumu (vedomostný trojuholník) 
a silný dôraz na podnikateľský talent 
a inovačné zručnosti. V hodnotení EIT 
v polovici trvania z roku 2018 sa potvrdilo, 
že hlavný dôvod existencie EIT naďalej 
pretrváva a že model integrácie 
vedomostného trojuholníka zameraného na 
inováciu je naďalej relevantný.

EIT bol zriadený v roku 2008 s cieľom 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Presadzoval 
integráciu vysokoškolského vzdelávania, 
výskumu a inovácie (vedomostný 
trojuholník) a silný dôraz na podnikateľský 
talent, činnosti vytvárania podnikov a 
inovačné zručnosti. V hodnotení EIT 
v polovici trvania z roku 2017 sa potvrdilo, 
že hlavný dôvod existencie EIT naďalej 
pretrváva a že model integrácie 
vedomostného trojuholníka zameraného na 
inováciu je naďalej relevantný.

Pozmeňujúci návrh 12

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Desať rokov po zriadení EIT sa tempo 
inovácie významne zrýchlilo. Inovácia 
pretvára hospodárske odvetvia, od základu 
mení existujúce podniky a prináša 
nevídané príležitosti. V meniacom sa 
svetovom hospodárskom poriadku 
a zintenzívňujúcej sa medzinárodnej 
konkurencii je EÚ čoraz závislejšia od 
talentov a ich inovačnej kapacity. Spoločné 
navrhovanie, spolupráca a spoločná tvorba 

Desať rokov po zriadení EIT sa tempo 
inovácie významne zrýchlilo. Inovácia 
pretvára hospodárske odvetvia a 
spoločnosť, od základu mení existujúce 
podniky a prináša nevídané príležitosti. 
V meniacom sa svetovom hospodárskom 
poriadku pri zvyšovaní dôsledkov zmeny 
klímy a zintenzívňujúcej sa medzinárodnej 
konkurencii je EÚ čoraz závislejšia od 
talentov a ich inovačnej kapacity. Spoločné 
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naprieč viacerými disciplínami a oblasťami 
vzdelávania, podnikania a výskumu neboli 
nikdy také dôležité na riešenie globálnych 
výziev súvisiacich so zmenou klímy 
a neudržateľným využívaním prírodných 
zdrojov, digitálnou transformáciou, 
demografickými zmenami alebo 
budúcnosťou zdravotnej starostlivosti 
a potravinárstva, ako je to v súčasnosti.

navrhovanie, spolupráca a spoločná tvorba 
naprieč viacerými disciplínami a oblasťami 
vzdelávania, podnikania a výskumu neboli 
nikdy také dôležité na riešenie globálnych 
výziev súvisiacich napríklad so 
zdravotnou starostlivosťou vrátane 
šírenia pandémií, potravinami, zmenou 
klímy a neudržateľným využívaním 
prírodných zdrojov, digitálnou 
transformáciou a demografickými 
zmenami, ako je to v súčasnosti.

Odôvodnenie

Jazykové úpravy originálu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako úspešný nástroj na 
riešenie spoločenských výziev. EIT 
funguje najmä prostredníctvom svojich 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS), čo sú rozsiahle európske partnerstvá 
medzi organizáciami z oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, podnikania výskumu. V 
súčasnosti existuje osem ZIS, ktoré 
vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba s 
pridanou hodnotou (pozri obr. 2).

Od svojho zriadenia sa dokázal EIT 
postupne etablovať ako jedinečný nástroj 
na riešenie spoločenských výziev 
integráciou vedomostného trojuholníka. 
EIT funguje najmä prostredníctvom 
svojich znalostných a inovačných 
spoločenstiev (ZIS), čo sú rozsiahle 
európske partnerstvá medzi organizáciami 
a inštitúciami z oblasti vysokoškolského 
vzdelávania, odbornej prípravy, podnikania 
výskumu. V súčasnosti existuje osem ZIS, 
ktoré vyvíjajú činnosť v týchto oblastiach: 
zmena klímy, digitálna transformácia, 
energetika, potravinárstvo, zdravie, 
suroviny, mestská mobilita a výroba s 
pridanou hodnotou.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každé ZIS tvorí päť až desať centier 
spoločného umiestnenia22, ktorých úlohou 
je pôsobiť ako geografické centrá 
praktickej integrácie vedomostného 
trojuholníka. Ich organizácia a štruktúra 
vyplýva z príslušných vnútroštátnych 
a regionálnych súvislostí a je založená na 
celoeurópskej sieti existujúcich laboratórií, 
kancelárií či akademických inštitúcií 
hlavných partnerov ZIS.

Každé ZIS zatiaľ pozostáva z piatich až 
desiatich stredísk spoločného 
umiestnenia22, ktorých úlohou je pôsobiť 
ako geografické centrá, ktoré poskytujú aj 
fyzický priestor na miestnu interakciu v 
rámci inovačného ekosystému a na 
praktickú integráciu vedomostného 
trojuholníka. Ich organizácia a štruktúra 
vyplýva z príslušných vnútroštátnych 
a regionálnych súvislostí a je založená na 
celoeurópskej sieti existujúcich laboratórií, 
kancelárií či akademických inštitúcií 
hlavných partnerov ZIS.

__________________ __________________
22 Stredisko spoločného umiestnenia je 
geografická oblasť, v ktorej sídlia hlavní 
partneri vedomostného trojuholníka ZIS, 
čo im uľahčuje spoluprácu, a ktorá slúži 
ako kontaktné miesto pre činnosti ZIS v 
tejto oblasti.

22 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.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS sa zameriavajú na riadenie portfólií 
činností vedomostného trojuholníka 
prostredníctvom:

ZIS sa zameriavajú na riadenie portfólií 
činností vedomostného trojuholníka 
prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 –odsek 3 – odrážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— činností v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy s výraznými 

a) činností v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a odbornej prípravy v rámci 
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podnikateľskými zložkami na účely 
odbornej prípravy talentov ďalšej generácie 
vrátane návrhu a vykonávania programov 
pod značkou EIT23, najmä na magisterskej 
a doktorandskej úrovni,

vedomostného trojuholníka s výraznými 
podnikateľskými zložkami na účely 
odbornej prípravy talentov ďalšej 
generácie, a to aj vzhľadom na rozvoj 
programov na podporu podnikateľských a 
digitálnych zručností, ako aj činností 
zameraných na rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie ľudských zdrojov z 
hľadiska celoživotného vzdelávania, 
navrhovania a vykonávania programov 
pod značkou EIT23, najmä na magisterskej 
a doktorandskej úrovni, osobitnú 
pozornosť treba venovať rodovej 
vyváženosti a rodovo citlivým prístupom, 
najmä v oblastiach, v ktorých sú ženy ešte 
stále nedostatočne zastúpené, ako sú IKT, 
veda, technológia, inžinierstvo a 
matematika,

__________________ __________________
23 Značka EIT je označenie kvality, ktoré 
EIT udeľuje vzdelávaciemu programu ZIS, 
ktorý spĺňa špecifické kritériá kvality 
týkajúce sa okrem iného podnikateľského 
vzdelávania a inovačného učebného plánu 
učenia sa praxou.

23 Značka EIT je označenie kvality, ktoré 
EIT udeľuje vzdelávaciemu programu ZIS, 
ktorý spĺňa špecifické kritériá kvality 
týkajúce sa okrem iného podnikateľského 
vzdelávania a inovačného učebného plánu 
učenia sa praxou.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— činností podporujúcich inováciu na 
vývoj inovačných produktov, procesov 
a služieb, ktorými sa riešia konkrétne 
podnikateľské príležitosti,

b) činností podporujúcich výskum a 
inováciu s cieľom vyvíjať inovačné a 
udržateľné produkty, procesy, 
technológie, služby a netechnologické 
riešenia, ktorými sa riešia konkrétne 
podnikateľské príležitosti alebo sociálny 
cieľ,

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – odrážka 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— činností vytvárania podnikov a 
činností podpory, ako sú programy 
akcelerátorov na pomoc podnikateľom pri 
premieňaní nápadov na úspešné podniky a 
urýchľovanie procesu rastu.

c) činností vytvárania podnikov a 
činností podpory, ako sú programy 
akcelerátorov na pomoc podnikateľom pri 
premieňaní nápadov na úspešné podniky a 
urýchľovanie procesu rastu a rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky súčasné i budúce ZIS však musia 
vynaložiť maximálne úsilie s cieľom 
venovať viac pozornosti výskumu v rámci 
vedomostného trojuholníka a prispievať 
spolu so vzdelávaním a inováciou 
k rozvoju podnikania a inovačnému 
ekosystému. Všetky existujúce a budúce 
ZIS preto musia zaručiť rovnováhu medzi 
troma stranami vedomostného 
trojuholníka, aby sa zachovala jedinečná 
vlastnosť ZIS.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS predstavujú dynamické inovačné 
ekosystémy, ktoré prinášajú najrôznejšie 
výsledky (pozri obr. 1).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – obrázok 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Základ modelu EIT tvoria vzdelávanie a 
odborná príprava, rozvíjanie talentu a 
zručností. Žiadna iná činnosť EÚ v oblasti 
inovácie neobsahuje vysokoškolské 
vzdelávanie v inovačnom hodnotovom 
reťazci v takom rozsahu, ako je to v 
prípade EIT. Vzdelávací program EIT je 
kľúčovým prvkom rozvoja mimoriadne 
podnikavých a zručných inovátorov. Do 
roku 2017 úspešne ukončilo program so 
značkou EIT na magisterskej a/alebo 
doktorandskej úrovni viac ako 1 700 
absolventov a tisíce ďalších sa zúčastnili 
na podnikateľských a inovačných 
vzdelávacích činnostiach a formátoch.

Základ modelu EIT tvoria vzdelávanie a 
odborná príprava, rozvíjanie talentu a 
zručností. Žiadna iná činnosť EÚ v oblasti 
inovácie neobsahuje vysokoškolské 
vzdelávanie v inovačnom hodnotovom 
reťazci v takom rozsahu, ako je to v 
prípade EIT. Vzdelávací program EIT je 
kľúčovým prvkom rozvoja mimoriadne 
podnikavých a zručných inovátorov.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od ostatných inovačných nástrojov sa EIT 
odlišuje svojím zameraním na globálne 
výzvy prostredníctvom integrácie 
vedomostného trojuholníka. Poskytnutím 
grantu ZIS až na 15 rokov plní EIT svoj 
dlhodobý cieľ riešenia globálnych výziev 
prostredníctvom inovačných produktov 
a služieb a zabezpečuje našej spoločnosti 
a občanom konkrétne prínosy. EIT stanovil 
ZIS aj cieľ stať sa po 15 rokoch finančne 
udržateľnými, čo je jedinečná vlastnosť, 
ktorá vedie k inovačnému nástroju 

Od ostatných inovačných nástrojov sa EIT 
odlišuje svojím zameraním na globálne a 
spoločenské výzvy prostredníctvom 
integrácie vedomostného trojuholníka. 
Poskytnutím grantu ZIS až na 15 rokov 
poskytuje EIT dlhodobú stabilitu, ktorá by 
mala umožniť prijímateľom riešiť 
globálne a spoločenské výzvy 
prostredníctvom inovačných a 
udržateľných produktov, procesov, služieb 
a riešení, a zabezpečuje našej spoločnosti 
a občanom konkrétne prínosy. EIT stanovil 
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zameranému na podnikanie a výsledky. V 
tejto súvislosti musia ZIS vypracovať a 
realizovať stratégie na vytváranie príjmov, 
aby dokázali zachovať svoj inovačný 
ekosystém aj po uplynutí platnosti dohody 
o grante.

ZIS aj cieľ stať sa po 15 rokoch finančne 
udržateľnými, čo je jedinečná vlastnosť, 
ktorá by mala viesť k inovačnému nástroju 
zameranému na podnikanie a výsledky. V 
tejto súvislosti musia ZIS v úzkej 
spolupráci s EIT vypracovať a realizovať 
stratégie na vytváranie príjmov, aby 
dosiahli finančnú nezávislosť a zachovali 
si svoj inovačný ekosystém aj po skončení 
obdobia, na ktoré sa vzťahujú rámcové 
partnerské dohody s EIT. Inovačné 
činnosti a činnosti blízke trhu, ktoré 
vykonávajú ZIS, by mali byť finančne 
udržateľné čo najskôr a v každom prípade 
do 15 rokov od zriadenia ZIS. Podľa 
článku 11 ... (nariadenia o EIT) by však 
vysokoškolské vzdelávanie, odborná 
príprava a horizontálne štruktúrované 
činnosti ZIS mali mať možnosť naďalej 
prijímať finančné prostriedky EIT po 
pozitívnom a dôkladnom vyhodnotení 
nezávislými expertmi.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 
zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia. Umožňuje vytvárať 
dlhodobé podnikateľské stratégie na 
riešenie globálnych výziev a pomáha 
vytvárať rámcové podmienky, ktoré sú 
nevyhnutným predpokladom rastu 
fungujúceho inovačného ekosystému 
a rozvoja inovácií.

Prístup EIT pomáha pri budovaní 
odolnosti, zvyšovaní udržateľnosti a 
prispieva k vzniku postupných a 
prevratných inovácií, účinne rieši zlyhania 
trhu a pomáha transformovať priemyselné 
odvetvia a podporuje vytváranie startupov, 
spin-off podnikov a malých a stredných 
podnikov (MSP). Umožňuje vytváranie 
dlhodobých podnikateľských stratégií na 
riešenie globálnych a spoločenských 
výziev a pomáha pri vytváraní rámcových 
podmienok, ktoré sú nevyhnutným 
predpokladom rastu dobre fungujúceho 
inovačného ekosystému a rozvoja inovácie.
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ponúka efektívnu a účinnú platformu 
na zakladanie, rozširovanie a riadenie ZIS s 
významnými sieťovými účinkami a 
pozitívnymi externými vplyvmi (pozri obr. 
2). Prvá vlna ZIS (EIT Digital, EIT 
Climate-ZIS a EIT InnoEnergy) 
založených v roku 2009 je už etablovaná a 
dobre funguje. Platnosť ich rámcových 
dohôd o partnerstve uplynie po roku 2024 
v súlade s maximálnym trvaním grantu. 
Druhá a tretia generácia ZIS [EIT Health a 
EIT Raw Materials (2014), EIT Food 
(2016)] sú pripravené na spustenie. V 
decembri 2019 začnú svoju činnosť EIT 
Urban Mobility a EIT Manufacturing, dve 
ZIS zriadené v decembri 2018.

EIT ponúka efektívnu a účinnú platformu 
na zakladanie, rozširovanie a riadenie ZIS 
s významnými sieťovými účinkami 
a pozitívnymi externými vplyvmi. ZIS má 
zvyčajne životnosť sedem až pätnásť 
rokov. Prvá vlna ZIS (EIT Digital, EIT 
Climate-ZIS a EIT InnoEnergy) 
založených v roku 2009 je už etablovaná a 
dobre funguje. Platnosť ich rámcových 
dohôd o partnerstve by mala uplynúť po 
roku 2024 v súlade s článkom 11 
nariadenia o EIT. O možnom predĺžení 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve 
môže rozhodnúť správna rada EIT po 
dôkladnom posúdení nezávislými 
odborníkmi. Uvedené predĺženie nesmie 
presiahnuť tri roky. Druhá a tretia 
generácia ZIS [EIT Health a EIT Raw 
Materials (2014), EIT Food (2016)] sú 
pripravené na spustenie. V decembri 2019 
začali svoju činnosť EIT Urban Mobility a 
EIT Manufacturing, dve ZIS zriadené v 
decembri 2018.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – obrázok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

So svojimi ôsmimi ZIS s viac ako 1 000 
partnermi z oblasti podnikania, výskumu a 
vzdelávania predstavuje EIT najväčší 
inovačný ekosystém s finančnou podporou 
EÚ. EIT podporil viac ako 1 200 startupov 
a inovačných podnikov, vďaka čomu tieto 
spoločnosti pritiahli externé financovanie 
vo výške viac ako 890 miliónov EUR a 
podporené startupy zabezpečili vytvorenie 
viac ako 6 000 pracovných miest. Viac ako 
50 % partnerov ZIS je z podnikateľského 
odvetvia (priemysel, MSP a startupy), čím 
sa preukazuje blízkosť k trhu. Zvýšenie 
počtu partnerov každého ZIS poukazuje 
na príťažlivosť a dlhodobý potenciál 
modelu EIT. V roku 2019 sa bude na ZIS 
EIT zúčastňovať viac ako 600 podnikov, 
250 inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania, 200 výskumných organizácií 
a viac ako 50 organizácií a orgánov 
občianskej spoločnosti.

So svojimi ôsmimi ZIS s viac ako 1 000 
partnermi z oblasti podnikania, výskumu a 
vzdelávania predstavuje EIT najväčší 
inovačný ekosystém s finančnou podporou 
EÚ. EIT podporil viac ako 1 200 startupov 
a inovačných podnikov, vďaka čomu tieto 
spoločnosti pritiahli externé financovanie 
vo výške viac ako 890 miliónov EUR a 
podporené startupy zabezpečili vytvorenie 
viac ako 6 000 pracovných miest. Viac ako 
50 % partnerov ZIS je z podnikateľského 
odvetvia (priemysel, MSP a startupy), čím 
sa preukazuje blízkosť k trhu.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny s 
nízkou a priemernou úrovňou inovácie. 
Prostredníctvom RIS rozšíril EIT svoje 
činnosti po celej Európe a regiónom so 
slabou inovačnou výkonnosťou ponúka 
príležitosti zapojiť sa do činností 
vedomostného trojuholníka v rámci 
spoločenstva ZIS. Odzrkadľuje sa to aj 
v podiele finančných prostriedkov EIT 
pridelených partnerom EÚ-13 (8,3 % 
v porovnaní so 4,8 % v prípade programu 

V kontexte pretrvávajúcich regionálnych 
rozdielov v oblasti inovačnej výkonnosti 
spustil EIT v roku 2014 regionálny 
inovačný program (ďalej len „RIS“) na 
rozšírenie svojho dosahu na krajiny a 
regióny s nízkou a priemernou úrovňou 
inovácie. Prostredníctvom RIS musí EIT 
ďalej rozširovať svoje činnosti po celej 
Európe a musí byť zameraný na 
poskytovanie nových príležitostí krajinám 
a regiónom v tých krajinách so slabšou 
inovačnou výkonnosťou, ako sa vymedzuje 
v článku 2 bode 15a nariadenia [xxx], 
ktorým sa zriaďuje program Horizont 
Európa, a v rozsahu, v akom nie sú 
krajinami s nízkou úrovňou výkonnosti v 



RR\1208489SK.docx 19/144 PE641.138v03-00

SK

Horizont 2020, stav k roku 2018). oblasti výskumu a inovácie, v krajinách 
alebo regiónoch krajín, ktoré sú 
v európskom prehľade výsledkov inovácie 
klasifikované ako krajiny, v ktorých sa 
inovuje málo alebo len mierne, s cieľom 
zapojiť sa do činností vedomostného 
trojuholníka v rámci spoločenstva EIT. 
RIS sa bude využívať aj na vytváranie 
nových inovačných centier EIT alebo CLC 
v týchto krajinách alebo regiónoch. ZIS 
okrem toho musia úzko spolupracovať 
s riadiacimi orgánmi vo všetkých 
regiónoch, v ktorých sú partneri RIS 
usadení, s cieľom podporiť širšie 
využívanie EŠIF Únie na výskum a 
inovácie.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – obrázok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade s 
nariadením o EIT vypracovať zásady a 
pravidlá na úspešné riadenie svojich ZIS 
pod celkovým zastrešením programu 
Horizont 2020. Vďaka svojej prevádzkovej 
nezávislosti môže odskúšať a efektívne 
realizovať množstvo noviniek v oblasti 
riadenia svojich prijímateľov, ako 
napríklad mechanizmus súťažného 
financovania, ciele finančnej udržateľnosti 
a špecifické kľúčové ukazovatele 
výkonnosti.

EIT dokázal pružne reagovať a v súlade s 
... [nariadenie o EIT (2019/0151/COD)] 
vypracovať zásady a pravidlá na úspešné 
riadenie svojich ZIS pod celkovým 
zastrešením programu Horizont 2020. 
Vďaka svojej prevádzkovej nezávislosti 
môže odskúšať a efektívne realizovať 
množstvo noviniek v oblasti riadenia 
svojich prijímateľov, ako napríklad 
mechanizmus súťažného financovania, 
ktorý by sa mal stať štandardným 
režimom financovania, ciele finančnej 
udržateľnosti a špecifické kľúčové 
ukazovatele výkonnosti. EIT a jeho ZIS 
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musia v čo najväčšej miere konať podľa 
vzoru dohody o udelení grantu v rámci 
programu Horizont Európa a uplatňovať 
výnimky z pravidiel programu Horizont 
Európa ustanovené v článku 8 nariadenia 
... (nariadenie o EIT), ak sa to vyžaduje 
na splnenie ich cieľov a je to riadne 
odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT je súčasťou celkového rámca 
programu Horizont Európa, ktorý sa okrem 
iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického a 
spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie; 
realizáciu priorít strategickej politiky 
Únie; posilnenie svojej 
konkurencieschopnosti vo všetkých 
členských štátoch, ako aj vo svojich 
priemyselných odvetviach, a na 
prispievanie k riešeniu globálnych výziev 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja. 
Základnou podmienkou na dosiahnutie 
úspechu v tomto úsilí je reagovať na 
neustálu potrebu zvyšovania inovačnej 
kapacity v celej Únii. EÚ čelí 
predovšetkým trom výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 – 
2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

EIT je neoddeliteľnou súčasťou celkového 
rámca programu Horizont Európa, ktorý sa 
okrem iného zameriava na zabezpečenie 
vedeckého, 
hospodárskeho/technologického a 
spoločenského vplyvu s cieľom posilniť 
vedecko-technologické základne Únie. 
Ciele EIT a ZIS musia prispievať 
k vykonávaniu strategických priorít Únie 
a k realizácii jej cieľov a politík vrátane 
európskej zelenej dohody, plánu európskej 
obnovy, európskych stratégií v oblasti 
údajov, digitálnych stratégií, stratégií pre 
MSP a priemyselných stratégií a 
k dosiahnutiu strategickej autonómie 
Európy. Okrem toho prispieva k riešeniu 
globálnych a spoločenských výziev 
vrátane cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja podľa zásad Parížskej dohody a 
k dosiahnutiu hospodárstva s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov 
najneskôr do roku 2050. Základnou 
podmienkou na dosiahnutie úspechu v 
tomto úsilí je reagovať na neustálu potrebu 
zapojiť všetky talenty v Únii, zvyšovať 
účasť žien a zavádzať výsledky výskumu a 
vývoja na trh a sprostredkovať ich 
spoločnosti, a tým zvyšovať inovačnú 
kapacitu v celej Únii. EÚ čelí 
predovšetkým piatim výzvam, na ktoré sa 
bude EIT zameriavať v rokoch 2021 – 
2027 pri svojich činnostiach a ktoré sa 
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budú zohľadňovať v jeho všeobecných 
cieľoch.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po prvé, hospodársky šok spojený so 
šírením ochorenia COVID-19 mal 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 aktérov. 
V strednodobom horizonte sa musia 
všetky ZIS prispôsobiť dôsledkom tohto 
šoku a preorientovať svoje zameranie a 
činnosti, a preto musia byť aktívne a 
flexibilné, aby našli nové príležitosti. 
Môže tiež dôjsť k dlhodobým účinkom na 
našu spoločnosť a hospodárstvo, ako je 
potreba zvýšiť odolnosť a znížiť zložitosť 
dodávateľských reťazcov, monitorovať 
zmeny v dopyte spotrebiteľov, posilniť 
opätovnú industrializáciu a relokalizáciu 
strategickej výroby a doplniť digitálnu 
transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po prvé, dnešné hospodárstva sú čoraz 
častejšie poháňané zručnosťami 
a schopnosťami ľudí a organizácií, pokiaľ 
ide o premietnutie nápadov do produktov 
a služieb. V súčasnosti sa kladie dôraz 
predovšetkým na inovačné zručnosti 

Po druhé, dnešné spoločnosti a 
hospodárstva sú čoraz častejšie poháňané 
zručnosťami a schopnosťami ľudí 
a organizácií, pokiaľ ide o premietnutie 
nápadov do nových produktov, procesov, 
služieb a podnikov a spoločenských 
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a podnikateľskú kultúru, a to najmä 
v technologickej a vedeckej oblasti, ale 
čoraz častejšie aj v iných disciplínach. 
Silnie potreba ďalej podnecovať inovačnú 
kapacitu inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania v Európe. EIT má pri realizácii 
týchto cieľov v rámci programu Horizont 
Európa jedinečné postavenie.

modelov. Inovácia, podnikateľská 
kultúra, zavádzanie inovačných riešení na 
trhu a zvýšené investície do vzdelávania a 
výskumu, vývoja a inovácie budú 
rozhodujúcimi faktormi, ak chce Únia 
uspieť vo svojom prechode na 
konkurencieschopnú digitálnu, 
dekarbonizovanú a inkluzívnu 
spoločnosť. Silnie potreba ďalej 
podnecovať spoluprácu medzi 
disciplínami a medziodborové 
vzdelávanie, ako aj inovačnú kapacitu 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a 
iných výskumných organizácií v Európe. 
EIT má pri realizácii týchto cieľov v rámci 
programu Horizont Európa jedinečné 
postavenie.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po druhé, fyzická blízkosť je kľúčovým 
faktorom vzniku inovácie. Iniciatívy 
zamerané na vytváranie inovačných sietí 
a poskytovanie služieb, ktoré podporujú 
tvorbu, spoločné využívanie 
a odovzdávanie vedomostí, zohrávajú 
hlavnú úlohu pri posilňovaní interakcií 
medzi podnikmi, akademickou obcou, 
výskumnými organizáciami, vládami 
a jednotlivcami. Ako však vyplýva 
z výročného európskeho prehľadu 
výsledkov inovácie, výkonnosť v oblasti 
výskumu a inovácie v jednotlivých častiach 
EÚ napriek tomu stále do značnej miery 
líši. Inovácie by mali byť v prvom rade 
inkluzívne a úzko späté s miestnymi 
územnými celkami. Činnosti EIT sú vďaka 
svojmu miestne orientovanému prístupu 
vhodné na to, aby prispievali 
k posilňovaniu lokálnych inovačných 
ekosystémov.

Po tretie, blízkosť je kľúčovým faktorom 
vzniku inovácie. Iniciatívy zamerané na 
vytváranie inovačných sietí a poskytovanie 
služieb, ktoré podporujú tvorbu, spoločné 
využívanie a odovzdávanie vedomostí, 
zohrávajú hlavnú úlohu pri posilňovaní 
interakcií medzi podnikmi, akademickou 
obcou, výskumnými organizáciami, 
vládami a jednotlivcami. Ako však vyplýva 
z výročného európskeho prehľadu 
výsledkov inovácie, výkonnosť v oblasti 
výskumu a inovácie sa v jednotlivých 
častiach EÚ napriek tomu stále do značnej 
miery líši, ako sa uznáva v programe 
Horizont Európa. Inovácie by mali byť v 
prvom rade inkluzívne a úzko späté s 
miestnymi územnými celkami, s osobitným 
dôrazom na väčšie zapojenie MSP a 
organizácií tretieho sektora. Činnosti EIT 
sú vďaka svojmu miestne orientovanému 
prístupu vhodné na to, aby prispievali 
k posilňovaniu lokálnych a regionálnych 
inovačných ekosystémov a poskytovali 
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nové modely pre udržateľné 
hospodárstvo. Činnosti EIT a ZIS musia 
byť ešte viac previazané s regionálnymi 
stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po štvrté, mobilita talentov a príležitosti 
v oblasti výskumu a inovácie sa 
v jednotlivých členských štátoch značne 
líšia. EIT prijíma opatrenia na rozšírenie 
svojho geografického pokrytia v Únii, na 
zníženie koncentrácie rozdelenia 
finančných prostriedkov znalostných a 
inovačných spoločenstiev, na riešenie 
úniku mozgov, najmä z východných a 
južných členských štátov, a na podporu 
mobility študentov, výskumných 
pracovníkov a podnikateľov.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon pre životaschopné inovačné 
ekosystémy je potrebná kombinácia 
znalostí, infraštruktúry a talentu. Na 
zabezpečenie riadneho a účinného 
investovania z obmedzených zdrojov do 
výskumu a inovácie musia byť zavedené 
rámcové podmienky spolupráce medzi 
oblasťami európskeho výskumu, 
vzdelávania a inovácie, ako aj silné 
synergie. Prehlbovanie integrácie 
vedomostného trojuholníka 
prostredníctvom existujúcich a nových ZIS 
je osvedčený spôsob, ako podporiť 
prostredie vhodné pre inovácie a je 

A napokon pre životaschopné inovačné 
ekosystémy je potrebná kombinácia 
znalostí, investícií, infraštruktúry a talentu. 
Na zabezpečenie riadneho a účinného 
investovania z obmedzených zdrojov a na 
využitie iných zdrojov financovania 
zameraných na finančnú udržateľnosť 
musia byť zavedené rámcové podmienky 
spolupráce medzi oblasťami európskeho 
výskumu, vzdelávania a inovácie, ako aj 
silné synergie. Prehlbovanie integrácie 
vedomostného trojuholníka 
prostredníctvom existujúcich a nových 
ZIS, získavanie a začleňovanie nových 
partnerov v iných odvetviach a iných 
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hlavným cieľom ETI. regiónoch je osvedčený spôsob, ako 
podporiť prostredie vhodné pre inovácie a 
je hlavným cieľom ETI.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. ZIS budú 
súčasťou inštitucionalizovaných 
európskych partnerstiev, čo znamená, že 
budú postupovať podľa súboru zásad 
a kritérií životného cyklu, aby sa 
zabezpečil súdržnejší, otvorenejší a viac 
na vplyv zameraný prístup. Vo 
všeobecných cieľoch EIT sa teda 
odzrkadľuje celková úloha EIT v programe 
Horizont Európa a jeho miesto v [pilieri 
Inovatívna Európa].

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. V rámci 
programu Horizont Európa sa ZIS 
považujú za európske partnerstvá, čo 
znamená, že budú postupovať podľa zásad 
a kritérií životného cyklu stanovených v 
článku 8 a prílohe III k nariadeniu [xxx], 
[ktorým sa zriaďuje program Horizont 
Európa]. Vo všeobecných cieľoch EIT sa 
teda odzrkadľuje celková úloha EIT 
v programe Horizont Európa a jeho miesto 
v [pilieri Inovatívna Európa]. EIT preto 
musí úzko spolupracovať s ostatnými 
vykonávacími orgánmi piliera Inovatívna 
Európa programu Horizont Európa a 
vynakladať všetko úsilie o to, aby prispel 
k jednotnému kontaktnému miestu pre 
inovácie.

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT sa opiera o excelentnosť. Podporuje 
kvalitnejšie začlenenie vedomostného 
trojuholníka aj do nových inovačných 
spoločenstiev. Ďalším kľúčovým prvkom 
je geografické rozšírenie, preto musia byť 
ZIS počas vykonávania svojich činností 
otvorené a transparentné.
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Pozmeňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlavné oblasti intervencií EIT sa 
vymedzujú v [návrhu programu Horizont 
Európa]. EIT bude naďalej podporovať 
svoje znalostné a inovačné spoločenstvá 
(ZIS) s cieľom posilňovať inovačné 
ekosystémy, ktoré pomáhajú riešiť 
globálne výzvy. Bude to robiť 
podporovaním integrácie vzdelávania, 
výskumu a podnikania, vďaka čomu budú 
vznikať prostredia vhodné pre inovácie, 
a propagovaním a podporovaním novej 
generácie podnikateľov, ako aj 
podnecovaním zakladania inovačných 
spoločností v úzkej synergii 
a komplementárnosti s EIC. V rámci toho 
bude najmä:

Hlavné oblasti intervencií EIT sa 
vymedzujú v prílohách I a Ia k 
nariadeniu [xxx], ktorým sa zriaďuje 
program Horizont Európa. EIT bude 
naďalej podporovať svoje znalostné 
a inovačné spoločenstvá (ZIS) s cieľom 
posilňovať inovačné ekosystémy, ktoré 
pomáhajú riešiť globálne a spoločenské 
výzvy, a to v úplnom súlade s programom 
Horizont Európa. Bude to robiť 
podporovaním integrácie vysokoškolského 
vzdelávania, výskumu a podnikania, vďaka 
čomu budú vznikať prostredia vhodné pre 
inovácie, a propagovaním a podporovaním 
novej generácie podnikateľov, taktiež 
riešením otázky rodového rozmeru a 
rodových rozdielov v podnikateľskom 
sektore, ako aj podnecovaním zakladania 
inovačných spoločností, s osobitným 
zreteľom na MSP, v úzkej synergii a 
komplementárnosti s EIC. V rámci toho 
bude najmä:

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. podporovať inováciu a podnikanie 
prostredníctvom lepšieho vzdelávania;

2. podporovať inováciu a podnikanie 
a rozvoj zručností, ktoré podporujú 
podnikateľskú transformáciu inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania, 
inkluzívnejšie, vysokokvalitné vzdelávanie 
a mentorstvo z hľadiska celoživotného 
vzdelávania a cezhraničné výmenné 
programy v Únii;
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Pozmeňujúci návrh 41

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. prinášať nové riešenia globálnych 
výziev na trh.

3. vytvárať nové riešenia globálnych 
a spoločenských výziev.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s identifikovanými výzvami, 
ktorým EIT čelí (opísanými v kapitole 1.3), 
a s cieľom prispievať k uvedeným hlavným 
cieľom vymedzeným pre EIT v [návrhu 
programu Horizont Európa] sú konkrétne 
ciele EIT na roky 2021 – 2027 tieto:

V súlade s identifikovanými výzvami, 
ktorým EIT čelí (opísanými v kapitole 1.3), 
a s cieľom prispievať k uvedeným hlavným 
cieľom vymedzeným pre EIT v prílohách I 
a Ia k nariadeniu [xxx], ktorým sa 
zriaďuje program Horizont Európa, sú 
konkrétne ciele EIT na roky 2021 – 2027 
tieto:

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zvýšenie vplyvu ZIS a integrácia 
vedomostného trojuholníka;

a) zvýšenie vplyvu a transparentnosti 
ZIS a posilnenie integrácie vedomostného 
trojuholníka;

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zvýšenie otvorenosti ZIS 
zahrnutím širšieho spektra zúčastnených 
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strán z celej Únie;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zvýšenie inovačnej kapacity sektora 
vysokoškolského vzdelávania 
podporovaním inštitucionálnej zmeny 
v inštitúciách vysokoškolského 
vzdelávania;

b) zvýšenie podnikateľskej a 
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;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zintenzívnenie regionálneho dosahu 
EIT s cieľom riešiť regionálne rozdiely, 
pokiaľ ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ.

c) zintenzívnenie regionálneho dosahu 
EIT a jeho ZIS, ako aj zabezpečenie 
lepšieho šírenia a využívania výsledkov s 
cieľom riešiť regionálne rozdiely, pokiaľ 
ide o inovačnú kapacitu v celej EÚ a v 
jednotlivých členských štátoch, aby sa 
zabezpečilo vyvážené geografické 
pokrytie.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c a) implementácia dvojročného 
programu reakcie na krízu s flexibilitou 
potrebnou na to, aby mohol prispieť k 
ochrane súčasných inovačných 
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ekosystémov a pomôcť zainteresovaným 
stranám EIT pripraviť sa na oživenie 
hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plnením týchto cieľov bude EIT prispievať 
k celkovému dosiahnutiu vedeckých, 
hospodárskych/technologických a 
spoločenských vplyvov programu Horizont 
Európa. Naďalej bude posilňovať 
inovačné ekosystémy, ktoré pomáhajú 
riešiť globálne výzvy, a to posilňovaním 
integrácie vedomostného trojuholníka v 
oblastiach činnosti ZIS. Procesom 
strategického plánovania v rámci programu 
Horizont Európa sa zabezpečí lepšie 
zosúladenie medzi činnosťami EIT a 
zvyškom programu Horizont Európa. EIT 
bude na základe svojich preukázaných 
výsledkov zohrávať dôležitú úlohu v pilieri 
Inovatívna Európa.

Plnením týchto cieľov bude EIT prispievať 
k celkovému dosiahnutiu vedeckých, 
hospodárskych/technologických a 
spoločenských vplyvov programu Horizont 
Európa. Procesom strategického 
plánovania v rámci programu Horizont 
Európa sa zabezpečí lepšie zosúladenie 
medzi činnosťami EIT a zvyškom 
programu Horizont Európa. EIT bude 
zohrávať dôležitú úlohu v pilieri 
Inovatívna Európa a v rámci celého 
programu Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 49

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kľúčovými pre vplyv [piliera Inovatívna 
Európa] budú aj silné synergie medzi EIT 
a Európskou radou pre inováciu. EIT a 
EIC budú riadiť doplnkové činnosti 
zamerané na zefektívnenie podpory 
poskytovanej inovačným podnikom. Na 
základe odborných poznatkov svojich ZIS 
bude EIT poskytovať prijímateľom 
finančných prostriedkov z EIT služby a 
odbornú prípravu v oblasti akcelerácie 
podnikov.

Sú potrebné silné synergie medzi všetkými 
tromi vykonávacími orgánmi piliera 
[Inovatívna Európa]. Možnosť zriadiť 
jednotné kontaktné miesto pre inovácie sa 
zhodnotí v rámci preskúmania EIT v 
polovici trvania. Toto jednotné kontaktné 
miesto by mohlo mať aspoň tri hlavné 
línie: integrácia vedomostného 
trojuholníka; európske inovačné 
ekosystémy; rozšírenie MSP a startupov, 
ktoré sa intenzívne zameriavajú na 
výskum a inovácie. Konkrétne,  EIT a 
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Európska rada pre inovácie budú riadiť 
doplnkové činnosti zamerané na 
zefektívnenie podpory poskytovanej 
inovatívnymi spoločnosťami vrátane 
služieb a odbornej prípravy v oblasti 
podnikateľskej akcelerácie.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude okrem toho prijímateľom EIC 
uľahčovať prístup k inovačným 
ekosystémom ZIS a príslušným subjektom 
vedomostného trojuholníka. Takto sa môžu 
prijímatelia EIC aktívne zapojiť do činností 
ZIS a využívať ich služby. Zároveň budú 
môcť prijímatelia EIT požiadať o nástroje 
EIC, ak nebude k dispozícii podpora ZIS 
EIT. EIC môže pomôcť s rýchlejším 
rozšírením startupov podporovaných ZIS, 
ktoré majú vysoký potenciál rastu. 
Najinovatívnejšie podniky podporované 
ZIS môžu konkrétne, ak si ich EIC vyberie, 
využívať podporu vo forme 
kombinovaného financovania, ktorú 
ponúka akcelerátor EIC, a/alebo finančnej 
podpory, ktorú ponúkajú nástroje 
InvestEU.

ZIS by mali podnecovať vytváranie 
inovatívnych spoločností v úzkej 
súčinnosti a doplnkovosti s EIC. EIT bude 
zohrávať aktívnu úlohu pri činnostiach 
fóra EIC a vytvorí prepojenia medzi 
spoločenstvom EIT a príslušnými 
činnosťami na podporu inovačných 
ekosystémov s cieľom zabrániť duplicite 
a zabezpečiť súdržnosť 
a komplementárnosť opatrení. EIT bude 
prijímateľom EIC uľahčovať prístup k 
inovačným ekosystémom ZIS a príslušným 
subjektom vedomostného trojuholníka. 
Takto sa môžu prijímatelia EIC aktívne 
zapojiť do činností ZIS a využívať ich 
služby. Zároveň budú môcť prijímatelia 
EIT požiadať o nástroje na podporu, ktorá 
dopĺňa služby, ktoré poskytujú ZIS EIT. 
EIC môže pomôcť s rýchlejším rozšírením 
startupov podporovaných ZIS, ktoré majú 
vysoký potenciál rastu. Najinovatívnejšie 
podniky podporované ZIS môžu konkrétne 
využívať zrýchlený prístup k akciám EIC, 
najmä podporu vo forme kombinovaného 
financovania, ktorú ponúka akcelerátor 
EIC, a/alebo finančnej podpory, ktorú 
ponúkajú nástroje InvestEU. ZIS okrem 
toho identifikujú MSP a startupy vo 
svojom spoločenstve, ktoré potrebujú 
podporu pri prístupe k vnútroštátnym a 
európskym fondom a finančným 
systémom, a to s cieľom zabezpečiť ich 
prežitie. Na tento účel ZIS úzko 
spolupracujú s EIT, EIC a vnútroštátnymi 
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orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude zabezpečovať silné synergie aj s 
programami a iniciatívami v rámci piliera 
[Excelentná veda], a to s cieľom zrýchliť 
prenos znalostí vyplývajúcich zo 
základného vedeckého výskumu do 
konkrétnych aplikácií prospešných pre 
spoločnosť. Konkrétne v prípade akcií 
Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) bude 
EIT spolupracovať na rozvoji inovačných 
a podnikateľských zručností prijímateľov 
grantu MSCA.

EIT bude zabezpečovať aj silné synergie so 
všetkými misiami a relevantnými 
partnerstvami, ako je napríklad PRIMA, 
IMI, EDCTP, FCH, ECSEL, a s 
programami a iniciatívami v rámci piliera 
[Excelentná a otvorená veda], a to s 
cieľom zrýchliť prenos znalostí 
vyplývajúcich zo základného vedeckého 
výskumu do konkrétnych aplikácií 
prospešných pre spoločnosť. Konkrétne v 
prípade akcií Marie Curie-Skłodowskej 
(MSCA) a ERC bude EIT spolupracovať 
na rozvoji inovačných a podnikateľských 
zručností prijímateľov grantu MSCA a 
prijímateľov grantu ERC. Táto 
spolupráca sa sprístupňuje na 
dobrovoľnom základe a nesmie zvyšovať 
administratívne zaťaženie prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude prispievať k pilieru [Globálne 
výzvy a priemyselná 
konkurencieschopnosť] a bude dopĺňať 
príslušné činnosti na riešenie globálnych 
výziev a zvyšovať konkurencieschopnosť 
EÚ v celosvetovom meradle. Konkrétne sa 
bude EIT prostredníctvom svojich ZIS 
snažiť prispievať k príslušným poslaniam a 
tematickým klastrom, ako aj k ostatným 
európskym partnerstvám, a to najmä 
podporou opatrení na strane dopytu a 

EIT bude prispievať k pilieru [Globálne 
výzvy a európska priemyselná 
konkurencieschopnosť] a bude dopĺňať 
príslušné činnosti na riešenie globálnych a 
spoločenských výziev a zvyšovať 
udržateľnosť a konkurencieschopnosť EÚ 
v celosvetovom meradle. Konkrétne sa 
bude EIT prostredníctvom svojich ZIS 
snažiť prispievať k príslušným poslaniam a 
tematickým klastrom, ako aj k ostatným 
európskym partnerstvám, a to najmä 
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poskytovaním služieb využívania na 
podporu prenosu technológií a urýchlenie 
komercializácie dosiahnutých výsledkov.

podporou opatrení na strane dopytu a 
poskytovaním služieb využívania na 
podporu prenosu technológií a urýchlenie 
komercializácie dosiahnutých výsledkov.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Preskúmajú sa aj príležitosti na synergie 
medzi časťou spoločného využívania 
excelentnosti programu Horizont Európa 
a činnosťami dosahu podporovanými EIT. 
Najmä cieľové krajiny časti programu 
Horizont Európa týkajúcej sa spoločného 
využívania excelentnosti, ktoré sú cieľovou 
skupinou činností dosahu EIT, budú môcť 
využívať odborné poznatky a podporu EIT 
pri rozvoji nadväzujúcich činností (t. j. 
blízkych trhu).

Preskúmajú sa aj príležitosti na synergie 
medzi časťou programu Horizont Európa 
Zvyšovanie účasti a šírenie excelentnosti a 
RIS a ďalšími činnosťami dosahu 
podporovanými EIT. Cieľom je dosiahnuť 
vyváženejšie zastúpenie činností EIT v 
celej Únii. EIT usmerňuje ZIS s cieľom 
pomôcť im pri lepšom využívaní RIS. 
Najmä cieľové krajiny časti programu 
Horizont Európa šírenie excelentnosti, 
ktoré sú cieľovou skupinou činností dosahu 
EIT, budú môcť využívať odborné 
poznatky a podporu EIT pri rozvoji 
nadväzujúcich činností (t. j. blízkych trhu). 
Rozpočet RIS sa používa aj ako pákový 
efekt pre EŠIF. Tieto synergie ZIS 
používajú na vytvorenie systémov 
financovania podobných rozširujúcim sa 
akciám rámcového programu pre výskum 
a inovácie (tímová spolupráca a 
partnerstvá).

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Posilnená úloha EIT vďaka zameraniu sa 
na akcie, kde bude predstavovať pridanú 
hodnotu na úrovni EÚ a prispievať k 
dosiahnutiu cieľov programu Horizont 
Európa, bude určujúca pre stratégiu EIT na 

Posilnená úloha EIT vďaka zameraniu sa 
na integráciu vedomostného trojuholníka 
zameraného na inováciu, pridanú 
hodnotu Únie a príspevok k dosiahnutiu 
cieľov programu Horizont Európa bude 
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roky 2021 – 2027. Po prvé, EIT bude 
naďalej podporovať inovačnú kapacitu a 
ekosystémy prostredníctvom ZIS, ich 
ďalšieho rozvoja a rozširovania, ako aj 
prostredníctvom zakladania nových ZIS. 
Po druhé, na základe skúseností s 
integráciou vedomostného trojuholníka 
bude EIT priamo podporovať rozvoj 
podnikateľskej a inovačnej kapacity v 
sektore vysokoškolského vzdelávania. A 
napokon prostredníctvom efektívnejších 
prierezových opatrení bude EIT 
zabezpečovať zvyšovanie svojho vplyvu na 
úrovni EÚ. Okrem toho bude EIT 
zlepšovať svoje činnosti v mnohých 
ďalších oblastiach s cieľom zvýšiť svoju 
účinnosť, efektívnosť a vplyv.

určujúca pre stratégiu EIT na roky 2021 – 
2027. Po prvé, EIT naďalej podporuje 
inovačnú kapacitu a ekosystémy 
prostredníctvom ZIS, ich ďalšieho rozvoja, 
otvorenosti, zlepšenej transparentnosti, 
dobrej správy a rozširovania, ako aj 
prostredníctvom zakladania nových ZIS. 
Po druhé, na základe skúseností 
s integráciou vedomostného trojuholníka 
EIT monitoruje rozvoj podnikateľskej 
a inovačnej kapacity činností v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú 
súčasťou znalostného trojuholníka a 
ktoré zrealizovali ZIS. A napokon 
prostredníctvom efektívnejších 
prierezových opatrení sa EIT maximálne 
usiluje zabezpečiť, aby sa zvyšovala jeho 
viditeľnosť a vplyv na úrovni EÚ. Okrem 
toho bude EIT zlepšovať svoje činnosti 
v mnohých ďalších oblastiach, ako je 
usmerňovanie ZIS na zabezpečenie 
finančnej udržateľnosti, otvorenosť, 
dosah, transparentnosť, kvalita a 
udržateľnosť jeho vlastných činností a 
činností ZIS, väčšie zapojenie MSP a 
startupov, rodová vyváženosť a 
geografické pokrytie, s cieľom zvýšiť 
svoju účinnosť, efektívnosť a vplyv.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Integrácia vedomostného trojuholníka zo 
strany EIT a ZIS na úrovni EÚ, členských 
štátov a na regionálnej a miestnej úrovni 
zostáva naďalej hlavnou úlohou pri 
posilňovaní inovačných ekosystémov a 
zabezpečovaní ich udržateľnosti, ako aj pri 
vývoji nových riešení globálnych výziev. 
EIT bude naďalej podporovať portfólio 
ZIS (pozri obr. 2) a ďalej posilňovať svoju 
úspešnú platformu na ich zakladanie, rast 
a riadenie. ZIS sa budú naďalej 
prevádzkovať prostredníctvom stredísk 

Integrácia vedomostného trojuholníka zo 
strany EIT a ZIS na úrovni EÚ, členských 
štátov a na regionálnej a miestnej úrovni 
zostáva naďalej hlavnou úlohou pri 
posilňovaní inovačných ekosystémov a 
zabezpečovaní ich udržateľnosti, ako aj pri 
vývoji nových riešení globálnych a 
spoločenských výziev. EIT bude naďalej 
podporovať portfólio ZIS a ďalej 
posilňovať svoju úspešnú platformu na ich 
zakladanie, rast, monitorovanie a 
poskytovanie strategického dohľadu a 
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spoločného umiestnenia CLC. ZIS sa budú 
naďalej usilovať o finančnú udržateľnosť s 
cieľom dosiahnuť z dlhodobého hľadiska 
(najneskôr po 15 rokoch) finančnú 
nezávislosť od grantu EIT, a to 
prostredníctvom využívania verejných aj 
súkromných investícií.

usmernenia pre ne. ZIS sa budú naďalej 
prevádzkovať prostredníctvom stredísk 
spoločného umiestnenia vybraných po 
transparentných otvorených výzvach na 
predkladanie návrhov. ZIS sa budú 
naďalej usilovať o finančnú udržateľnosť 
s cieľom dosiahnuť z dlhodobého hľadiska 
finančnú nezávislosť od grantu EIT, 
pričom sa snažia tento cieľ dosiahnuť po 
15 rokoch fungovania, a to 
prostredníctvom využívania verejných aj 
súkromných investícií. Po skončení 15. 
roka fungovania a na základe predĺženia 
platnosti rámcovej dohody o partnerstve 
by ZIS mali byť schopné zúčastňovať sa 
na určitých činnostiach EIT, ktoré súvisia 
najmä so vzdelávaním. O takomto 
predĺžení platnosti rámcovej dohody o 
partnerstve rozhoduje správna rada na 
základe pozitívneho výsledku hodnotenia 
účinnosti ZIS, ktoré vypracujú nezávislí 
externí odborníci, a za predpokladu, že 
ZIS dosiahli dostatočný stupeň vplyvu a 
finančnej udržateľnosti. Tým sa 
zabezpečí, že ZIS zostanú v spoločenstve 
EIT a budú naďalej prinášať určité 
výsledky, ktoré sa inak nedajú komerčne 
rentabilne dosiahnuť.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT vyčlení na podporu ZIS veľkú časť 
svojho rozpočtu. Bude monitorovať 
a analyzovať ich výkonnosť 
a zabezpečovať, aby plnili ciele EIT 
a programu Horizont Európa. Okrem 
finančnej podpory bude EIT na základe 
získaných poznatkov poskytovať ZIS 
strategický dohľad, ako aj usmernenia 
týkajúce sa horizontálnych a špecifických 
otázok, a to aj o dosahovaní synergií 
v rámci programu Horizont Európa 
a s ďalšími iniciatívami EÚ. EIT bude ZIS 

EIT vyčleňuje na podporu ZIS veľkú časť 
svojho rozpočtu. EIT na základe 
ukazovateľov uvedených v prílohe V k 
nariadeniu [xxx], ktorým sa stanovuje 
program Horizont Európa, monitoruje a 
analyzuje výkonnosť, získavanie investícií 
a rôzne kvalitatívne a kvantitatívne vplyvy. 
Okrem finančnej podpory EIT na základe 
získaných poznatkov poskytuje ZIS 
strategický dohľad, ako aj usmernenia 
týkajúce sa horizontálnych a špecifických 
otázok, a to aj o dosahovaní synergií 
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podporovať najmä pri zavádzaní rozhraní 
a posilňovaní spoločných činností 
s príslušnými európskymi partnerstvami, 
ako aj s ďalšími príslušnými iniciatívami 
a programami Únie.

v rámci programu Horizont Európa 
a s ďalšími iniciatívami EÚ a 
medzinárodnými iniciatívami. EIT 
podporuje ZIS najmä pri zavádzaní 
rozhraní a posilňovaní spoločných činností 
s príslušnými európskymi partnerstvami, 
misiami programu Horizont Európa, EIC 
a s ďalšími príslušnými iniciatívami 
a programami Únie, a dohliada na 
zriaďovanie stredísk spoločného 
umiestnenia mimo Únie. EIT by mal 
vyvinúť maximálne úsilie o zjednotenie 
terminológie týkajúcej sa štruktúry 
každého ZIS s cieľom ďalej zjednodušiť, 
objasniť a zvýšiť identifikovateľnosť 
EIT.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Takisto bude monitorovať udeľovanie 
značky EIT programom ZIS v oblasti 
vzdelávania a odbornej prípravy a skúmať 
efektívnejší mechanizmus zabezpečovania 
kvality vrátane externého uznávania 
a akreditácie značky EIT.

Takisto monitoruje a posilňuje značku 
EIT, ktorá sa udeľuje programom – 
vrátane programov online – ZIS v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, 
mentorstva a rekvalifikácie, a skúma 
efektívnejší mechanizmus zabezpečovania 
kvality vrátane externého uznávania 
a viditeľnosti značky EIT.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude uľahčovať spoločné služby pre 
ZIS a výmenu skúseností a osvedčených 
postupov medzi ZIS, ako aj posilňovať 
spoluprácu medzi nimi (činnosti medzi 
jednotlivými ZIS) v tematických aj 
horizontálnych otázkach. Činnosti naprieč 

EIT má uľahčovať vytváranie spoločných 
služieb a zariadení v rámci spoločenstva 
EIT s cieľom spoločne vykonávať 
osobitné operačné úlohy, ktoré sú 
spoločné pre niekoľko ZIS. EIT taktiež 
uľahčuje výmenu skúseností a 



RR\1208489SK.docx 35/144 PE641.138v03-00

SK

ZIS majú najväčší potenciál vtedy, keď 
niekoľko ZIS rieši spoločné priority 
politiky EÚ tam, kde neexistuje žiadne na 
to vyhradené ZIS. Prepojenie rôznych 
spoločenstiev ZIS v špecializovaných 
a vzájomne prospešných spoločných 
akciách má vysoký potenciál synergií 
a EIT bude takéto činnosti podporovať 
a aktívne sa podieľať na vymedzovaní 
obsahu a štruktúry činností naprieč ZIS. 
Bude monitorovať vykonávanie činností 
naprieč ZIS, ako aj dosiahnuté výsledky 
s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto činnosti 
stali neoddeliteľnou súčasťou stratégií 
ZIS.

osvedčených postupov medzi ZIS, ako aj 
posilňuje spoluprácu medzi nimi (činnosti 
medzi jednotlivými ZIS) v tematických aj 
horizontálnych otázkach. Vzájomné 
obohacovanie medzi rôznymi tematickými 
oblasťami je čoraz dôležitejšie z hľadiska 
tvorivosti, inovácie a podnikania. Činnosti 
naprieč ZIS a špecializované spoločné 
akcie majú najväčší potenciál z hľadiska 
synergií a medziodborových prínosov, 
najmä keď už niekoľko ZIS rieši spoločné 
priority politiky EÚ, avšak na to neexistuje 
žiadne vyhradené ZIS. EIT takéto činnosti 
podporuje a aktívne sa podieľa na 
vymedzovaní obsahu a štruktúry činností 
naprieč ZIS. Monitoruje vykonávanie 
činností naprieč ZIS, ako aj dosiahnuté 
výsledky, s cieľom zabezpečiť dlhodobú 
udržateľnosť uvedených činností ako 
neoddeliteľnej súčasti viacročných 
stratégií EIT a ZIS.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude naďalej zvyšovať svoj regionálny 
vplyv, a to väčšou otvorenosťou voči 
potenciálnym partnerom 
a zainteresovaným stranám, ako aj lepšie 
naformulovanou regionálnou stratégiou 
ZIS vrátane odkazov na príslušné stratégie 
pre inteligentnú špecializáciu.

EIT naďalej zvyšuje svoj regionálny vplyv, 
a to väčšou otvorenosťou ZIS voči širokej 
škále potenciálnych partnerov a 
zainteresovaných strán, vyváženejším 
geografickým pokrytím, posilneným 
šírením a využívaním výsledkov, ako aj 
lepšie naformulovanou regionálnou 
stratégiou ZIS. Každé ZIS vypracuje 
takúto regionálnu stratégiu ako 
neoddeliteľnú súčasť svojich viacročných 
podnikateľských plánov zameranú na 
posilňovanie vzťahu s regionálnymi a 
miestnymi aktérmi v oblasti inovácie 
vrátane MSP. V relevantných prípadoch 
by ZIS mali preukázať prepojenia so 
stratégiami pre inteligentnú špecializáciu a 
s činnosťami tematických platforiem a 
medziregionálnych iniciatív vrátane 
riadiacich orgánov fondov EŠIF. EIT 
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sústavne monitoruje vykonávanie týchto 
územných stratégií vrátane pákového 
efektu na EŠIF.
EIT takisto monitoruje činnosť stredísk 
spoločného umiestnenia a ich integráciu 
do miestnych inovačných ekosystémov. 
ZIS okrem toho posilňujú takúto 
integráciu aj zriadením inovačných 
centier, ktoré by mali slúžiť ako vstupný 
bod na interakciu s regionálnymi a 
miestnymi subjektmi vedomostného 
trojuholníka. Inovačné centrá môžu byť 
nápomocné pri vytváraní synergií, pri 
internacionalizácii miestnych sietí, pri 
identifikovaní príležitosti v oblasti 
financovania a spolupráce, pri 
poskytovaní poradenstvo verejným 
orgánom a pri podporovaní prijímateľov. 
Inovačné centrá sa môžu rozvinúť do 
stredísk spoločného umiestnenia.
Zatiaľ čo excelencia zostáva naďalej 
hlavným kritériom pri výbere partnerov, 
projektov alebo nových centier 
spoločného umiestnenia, osobitnú 
pozornosť treba venovať budovaniu 
udržateľných inovačných štruktúr a 
ekosystémov v krajinách a regiónoch s 
nízkou a priemernou úrovňou inovácie, 
predovšetkým ak ešte nie sú súčasťou 
spoločenstva EIT. Ak je bezpodmienečne 
potrebné vybrať medzi návrhmi 
s rovnakými výsledkami hodnotenia, ZIS 
majú uprednostniť tie návrhy, ktoré:
a) zahŕňajú vyšší počet krajín a regiónov 
s nízkou úrovňou výkonnosti v oblasti 
výskumu a inovácie alebo s nízkou či 
priemernou úrovňou inovácie, ako sa 
vymedzuje v článku 2 bode 8 nariadenia o 
EIT [xxx];
b) zahŕňajú vyšší počet regiónov alebo 
krajín, ktoré ešte nie sú zapojené do 
spoločenstva ZIS;
c) zahŕňajú regióny a krajiny, ktoré sa 
zaviazali prispievať finančnými 
prostriedkami z EŠIF.
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod. 3.1 – bod 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sa RIS EIT stane 
neoddeliteľnou súčasťou viacročnej 
stratégie ZIS. EIT bude naďalej 
poskytovať usmernenia a podporu ZIS pri 
vypracovaní viacročných stratégií RIP 
EIT a pri ich vykonávaní. Činnosti v 
rámci RIS EIT budú pokračovať s lepšou 
podporou inovačnej kapacity krajín a 
regiónov, ktorých výkonnosť v oblasti 
inovácie je nedostatočná. Rozpočet EIT 
vyhradený na vykonávanie činností RIS 
EIT bude tvoriť minimálne 10 % celkovej 
finančnej podpory EIT pre ZIS, takže sa 
zvýši aj počet partnerov ZIS z cieľových 
regiónov. Činnosti podporované 
prostredníctvom RIS budú zamerané na:

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 bude EIT RIS povinný a stane 
sa neoddeliteľnou súčasťou viacročných 
stratégií ZIS. IT zabezpečuje, aby sa 
činnosti RIS využívali ako most k:

i) príslušným stratégiám výskumu a 
inovácií pre inteligentnú špecializáciu, 
čím sa podnietia ďalšie investície, najmä 
EŠIF;
ii) integrácii potenciálnych nových 
partnerov, čím sa rozšíri geografické 
pokrytie ZIS.
EIT naďalej poskytuje usmernenia 
a podporu ZIS pri príprave a vykonávaní 
viacročných stratégií RIS EIT. Činnosti 
RIS budú pokračovať s lepšou podporou 
inovačnej kapacity krajín a regiónov 
vrátane najvzdialenejších regiónov 
s nízkou úrovňou výkonnosti v oblasti 
výskumu a inovácie alebo s nízkou či 
priemernou úrovňou inovácie, ako sa 
vymedzuje v článku 2 bode 8 nariadenia o 
EIT [xxx], a s obmedzenou účasťou na 
činnostiach ZIS. Rozpočet EIT vyhradený 
na vykonávanie činností RIS EIT tvorí 
aspoň 15 % celkovej finančnej podpory 
EIT pre ZIS, čím sa uľahčuje zvýšenie 
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počtu partnerov ZIS z cieľových regiónov. 
Činnosti podporované prostredníctvom 
RIS sa zameriavajú na:

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod. 3.1 – bod 2 – odsek 2 – odrážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— zlepšenie inovačných kapacít 
miestneho ekosystému prostredníctvom 
činností budovania kapacít a užších 
interakcií medzi miestnymi aktérmi 
v oblasti inovácie (klastre, siete, regionálne 
orgány, inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, výskumné organizácie, 
inštitúcie OVP),

— prispievanie k zlepšeniu 
inovačných kapacít regionálneho a 
miestneho ekosystému v celej Únii 
prostredníctvom činností budovania 
kapacít a užších interakcií medzi 
regionálnymi a miestnymi aktérmi 
v oblasti inovácie (klastre, siete, regionálne 
orgány, inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, výskumné organizácie, 
inštitúcie OVP),

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 2 – odrážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— prepájanie miestnych inovačných 
ekosystémov s celoeurópskymi inovačnými 
ekosystémami prostredníctvom spolupráce 
so ZIS EIT a ich strediskami spoločného 
umiestnenia.

— prilákanie nových partnerov do 
EIT ZIS, rozšírenie zemepisného pokrytia 
EIT ZIS aj prostredníctvom inovačných 
centier EIT a na prepájanie miestnych 
inovačných ekosystémov s celoeurópskymi 
inovačnými ekosystémami prilákaním 
nových partnerov, rozšírením 
zemepisného pokrytia a spoluprácou s EIT 
ZIS a ich strediskami spoločného 
umiestnenia.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 2 – odrážka 2 a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- využívanie dodatočného 
súkromného a verejného financovania s 
osobitným dôrazom na EŠIF.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho bude musieť každé ZIS v 
záujme zabezpečenia hlbšej integrácie ZIS 
do miestnych inovačných ekosystémov 
vypracovať a vykonávať stratégiu 
zameranú na posilňovanie vzťahu 
s regionálnymi a miestnymi aktérmi 
v oblasti inovácie, pričom EIT bude toto 
vykonávanie aktívne monitorovať. 
Miestne orientovaný inovačný prístup by 
mal byť začlenený do viacročnej stratégie 
a obchodného plánu stredísk spoločného 
umiestnenia ZIS (a RIS). Mal by teda 
využívať ich úlohu sprostredkovateľa 
prístupu k spoločenstvu ZIS a interakcie 
so spoločne umiestnenými partnermi. ZIS 
by mali preukázať prepojenia s miestnymi 
stratégiami pre inteligentnú špecializáciu 
a s činnosťami príslušných tematických 
platforiem a medziregionálnych iniciatív 
vrátane riadiacich orgánov fondov EŠIF. 
EIT bude takisto monitorovať činnosť 
stredísk spoločného umiestnenia a ich 
integráciu do miestnych inovačných 
ekosystémov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispievať k riešeniu nových S cieľom prispievať k riešeniu nových 
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a vznikajúcich globálnych výziev bude EIT 
zakladať nové ZIS v prioritných oblastiach 
vybraných na základe kritérií, pri ktorých 
sa okrem iných aspektov posudzoval ich 
význam pre priority politík programu 
Horizont Európa a ich potenciál a pridaná 
hodnota, ktoré sa majú riešiť 
prostredníctvom modelu EIT. Pri zakladaní 
nových ZIS sa zohľadní strategické 
plánovanie programu Horizont Európa 
a rozpočet pridelený EIT na roky 2021 –
 2027. Príslušné kritériá výberu pre 
európske partnerstvá vymedzené 
v prílohe III [k nariadeniu o programe 
Horizont Európa] budú začlenené do 
výzvy na predkladanie návrhov týkajúcej 
sa ZIS a posúdené počas hodnotenia.

a vznikajúcich globálnych výziev EIT 
zavádza otvorené a transparentné výzvy 
na vytváranie nových ZIS v prioritných 
oblastiach vybraných spomedzi 
tematických oblastí strategického 
významu ana základe kritérií, pri ktorých 
sa okrem iných aspektov posudzoval ich 
význam pre priority politík Únie, pokiaľ 
ide o riešenie globálnych a spoločenských 
výziev, a ich potenciál a pridaná hodnota, 
ktoré sa majú riešiť prostredníctvom 
modelu EIT. Pri zakladaní nových ZIS sa 
zohľadňuje strategické plánovanie 
programu Horizont Európa a rozpočet 
pridelený EIT na roky 2021 – 2027. 
Príslušné kritériá výberu pre európske 
partnerstvá vymedzené v prílohe III [k 
nariadeniu o programe Horizont Európa] sa 
začlenia do výzvy na predkladanie návrhov 
týkajúcej sa ZIS a posúdené počas 
hodnotenia.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe návrhu správnej rady EIT 
a jeho analýzy sa založenie prvého ZIS 
v oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu navrhuje na rok 2022, pričom 
výzva na predkladanie návrhov bude 
zverejnená v roku 2021. Táto prioritná 
oblasť má najsilnejšiu komplementárnosť 
s ôsmimi ZIS, ktoré už EIT založil, ako aj 
s potenciálnymi prioritnými oblasťami pre 
ostatné európske partnerstvá, ktoré sa 
majú založiť v rámci programu Horizont 
Európa. Kultúrny a kreatívny priemysel 
sa vyznačuje vysokým potenciálom rastu, 
množstvom miestnych iniciatív a silným 
občianskym záujmom. Je do veľkej miery 
začlenený do svojich miestnych 
a regionálnych ekosystémov. Stále však 
ide o veľmi rozdrobený sektor, kde 
novátorom a zakladateľom podnikov 

Na základe návrhu správnej rady EIT 
a jeho analýzy sa založenie prvého ZIS 
v oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu navrhuje na rok 2022, pričom 
výzva na predkladanie návrhov bude 
zverejnená v roku 2021. Ak sa však 
správna rada EIT domnieva, že ešte pred 
uverejnením výzvy na predkladanie 
návrhov je potrebná ďalšia konzultácia so 
zainteresovanými stranami, môže odložiť 
začatie činnosti do roku 2022 na účely 
zriadenia ZIS pre oblasť kultúrneho a 
kreatívneho priemyslu v roku 2023. 
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chýbajú potrebné podnikateľské 
a inovačné zručnosti. Tieto prekážky by 
najlepšie vyriešilo ZIS vďaka svojmu 
prístupu integrácie vedomostného 
trojuholníka, dlhodobej perspektíve a 
miestne orientovaného prístupu. Prehľad 
obsahujúci súhrn výziev v oblasti 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
a očakávaný vplyv budúceho ZIS sa 
nachádza v prílohe 1B k tomuto SIP.

Založenie druhého ZIS v oblasti vodného 
hospodárstva, morských a námorných 
odvetví a ekosystémov (ZIS-Voda) sa 
navrhuje na rok 2025, pričom výzva na 
predkladanie návrhov bude zverejnená 
v roku 2024. Komisia však s pomocou 
nezávislých odborníkov vykoná do roku 
2023 posúdenie vplyvu s cieľom posúdiť 
relevantnosť oblasti vodného 
hospodárstva, morských a námorných 
sektorov a ekosystémov. Ak má posúdenie 
negatívny výsledok, Komisia navrhne 
zmenu prílohy 1A a prílohy 1B, pričom 
zohľadní príspevok správnej rady EIT a 
proces strategického plánovania 
programu Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prioritou v oblasti vodného hospodárstva, 
morských a námorných odvetví a 
ekosystémov je široká škála tradičných a 
vznikajúcich hospodárskych odvetví, ktoré 
sú neoddeliteľne späté s 
environmentálnym prírodným kapitálom, 
ktorý je pod tlakom. Táto oblasť bude 
zohrávať kľúčovú úlohu pri vytvorení 
klimaticky neutrálnej, udržateľnej a 
konkurencieschopnej Únie do roku 2050, 
keďže nové technológie a potreba 
dekarbonizácie hospodárstva vedú k čoraz 
väčšiemu využívaniu morských a vodných 
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zdrojov. Moria, oceány a vnútrozemské 
vody zohrávajú ústrednú úlohu v 
klimatických procesoch, v oblasti 
ľudského zdravia a blahobytu, pri 
zabezpečovaní potravín, ochrane 
biodiverzity, kritických ekosystémových 
službách, energii z obnoviteľných zdrojov 
a pri iných zdrojoch. Čistenie odpadovej 
vody zníži množstvo potrebnej energie, 
patogénnych baktérií počas odparovania 
splaškových kalov a vo všeobecnosti zvýši 
účinnosť a kvalitu čistiarní. Táto 
prioritná oblasť je doplnková k ôsmim 
existujúcim ZIS. Prehľad obsahujúci 
súhrn výziev v tejto oblasti a očakávaný 
vplyv budúceho ZIS sa nachádza v prílohe 
1Ba k tomuto SIP.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prioritná oblasť kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu má silnú komplementárnosť 
s ôsmimi ZIS, ktoré už EIT založil, ako aj 
s potenciálnymi prioritnými oblasťami pre 
ostatné európske partnerstvá, ktoré sa 
majú založiť v rámci programu Horizont 
Európa. Kultúrny a kreatívny priemysel 
sa vyznačuje vysokým potenciálom rastu, 
množstvom miestnych iniciatív a silným 
občianskym záujmom. Je do veľkej miery 
začlenený do svojich miestnych 
a regionálnych ekosystémov. Kultúrny a 
kreatívny priemysel je však stále veľmi 
rozdrobený a inovátorom a zakladateľom 
podnikov chýbajú potrebné podnikateľské 
a inovačné zručnosti. Tieto prekážky by 
najlepšie vyriešilo ZIS vďaka svojmu 
prístupu integrácie vedomostného 
trojuholníka, dlhodobej perspektíve a 
miestne orientovaného prístupu. Prehľad 
obsahujúci súhrn výziev v tejto oblasti 
a očakávaný vplyv budúceho ZIS sa 
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nachádza v prílohe 1B.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe navrhovaného rozpočtu pre 
EIT môže byť druhé nové ZIS založené 
v roku 2025, pričom výzva na 
predkladanie návrhov bude zverejnená 
v roku 2024 po zmene prílohy 1A 
s cieľom pridať nové prioritné oblasti. 
Prioritné oblasti budú vybrané na základe 
návrhov správnej rady EIT. V uvedených 
návrhoch sa budú zohľadňovať prioritné 
oblasti, ktoré sa majú identifikovať v 
strategickom pláne programu Horizont 
Európa pre výskum a inováciu, a kritériá 
na výber európskych partnerstiev, 
konkrétne otvorenosť, transparentnosť, 
pridaná hodnota EÚ, súdržnosť a synergie. 
Kritériá výberu nových ZIS budú 
zosúladené s kritériami z programu 
Horizont Európa. Budú podporovať aj 
realizáciu politických priorít EÚ, ako sú 
poslania a ciele udržateľného rozvoja. Ak 
bude mať EIT k dispozícii dodatočný 
rozpočet, môžu sa vybrať aj ďalšie nové 
ZIS.

Ďalšie nové ZIS by sa mohli vybrať, ak 
okrem rozpočtu EIT bude k dispozícii 
dodatočný rozpočet,ktorý bude 
zohľadňovať prioritné oblasti uvedené 
v návrhu správnej rady EIT a 
v strategickom pláne programu Horizont 
Európa pre výskum a inováciu a kritériá na 
výber európskych partnerstiev, konkrétne 
otvorenosť, transparentnosť, pridaná 
hodnota EÚ, prínos k cieľom 
udržateľného rozvoja, súdržnosť 
a synergie. Ak bude mať EIT k dispozícii 
dodatočný rozpočet, môžu sa vybrať aj 
ďalšie nové ZIS.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT: vypúšťa sa
posilní inovačné ekosystémy 
poskytovaním podpory existujúcim ZIS 
pri riešení globálnych výziev 
prostredníctvom integrácie vedomostného 
trojuholníka,
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vymedzuje oblasti spolupráce a podporuje 
užšiu spoluprácu medzi ZIS na témach 
strategického a politického významu,
zabezpečí, aby ZIS vypracovali 
a vykonávali stratégiu nadväzovania 
spolupráce a dosahovania synergie 
s príslušnými európskymi partnerstvami, 
ako aj s ďalšími relevantnými iniciatívami 
a programami Únie.
zabezpečuje, aby ZIS mali inkluzívny 
prístup s cieľom posilňovať ich vzťah 
s národnými, regionálnymi a miestnymi 
aktérmi v oblasti inovácie,
zabezpečuje, aby aktivity RIP EIT mali 
stále väčšiu regionálnu autoritu a aby boli 
plne integrované do viacročných stratégií 
ZIS.
iniciuje nové ZIS vo vybraných 
tematických oblastiach strategického 
významu, počínajúc ZIS v oblasti 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
v roku 2022.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2. Podpora inovačnej kapacity 
vysokoškolského vzdelávania

3.2. Podpora podnikateľskej a 
inovačnej kapacity vysokoškolského 
vzdelávania

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vďaka modelu integrácie vedomostného 
trojuholníka EIT pomohol preklenúť 
pretrvávajúce rozdiely medzi 
vysokoškolským vzdelávaním, výskumom 

Vďaka modelu integrácie vedomostného 
trojuholníka EIT pomohol preklenúť 
pretrvávajúce rozdiely medzi 
vysokoškolským vzdelávaním, výskumom 
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a inováciou. EIT je najmä kľúčovým 
nástrojom rozvoja ľudského kapitálu, a to 
vďaka svojmu osobitnému zameraniu sa na 
podnikateľské vzdelávanie. Vplyv EIT sa 
však naďalej obmedzuje na partnerov ZIS.

a inováciou. EIT a jeho ZIS sú najmä 
kľúčovým nástrojom rozvoja ľudského 
kapitálu, a to vďaka svojmu osobitnému 
zameraniu sa na inovačné a podnikateľské 
vzdelávanie. Vplyv EIT sa však nemôže 
obmedzovať na partnerov ZIS, skôr by sa 
mal rozšíriť.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v Európe si musia osvojiť inovačný 
a podnikateľský prístup k vzdelávaniu, 
výskumu a spolupráci s podnikmi, ale aj 
všeobecne s miestnym inovačným 
ekosystémom vrátane občianskej 
spoločnosti, ak chcú inováciu podporovať 
na širšej úrovni.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v Európe si musia osvojiť inovačný 
a podnikateľský prístup k vzdelávaniu, 
výskumu a spolupráci s podnikmi, ale aj 
všeobecne s miestnym a regionálnym 
inovačným ekosystémom vrátane 
občianskej spoločnosti, verejných inštitúcií 
a organizácií tretieho sektora, ak chcú 
inováciu podporovať na širšej úrovni, a to 
tým najinkluzívnejším a rodovo 
najvyváženejším spôsobom. ZIS preto 
posilnia riadne vysokoškolské činnosti a 
ďalej rozvinú podnikateľské a inovačné 
kapacity inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania v rámci činností ZIS.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Premena inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania na inovatívnejšie 
a podnikavejšie organizácie si vyžaduje 
jednoznačnú stratégiu, metodický rámec 
a vyčlenenie finančných prostriedkov. 
Vďaka svojim skúsenostiam má EIT 
jedinečné postavenie, čo sa týka podpory 
rozvoja podnikateľskej a inovačnej 

EIT má v spolupráci s Komisiou a na 
základe údajov ZIS navrhnúť a začať 
iniciatívu v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania na podporu rozvoja inovačnej 
a podnikateľskej kapacity vo 
vedomostnom trojuholníku, ktorú budú 
vykonávať ZIS alebo ktorá sa bude 
vykonávať ich prostredníctvom. Na 
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kapacity inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania v rámci programu Horizont 
Európa.

základe výsledkov hodnotenia nezávislých 
expertov, ktoré sa vykonajú na konci 
prvých troch rokov po začatí iniciatívy v 
oblasti vysokoškolského vzdelávania, 
správna rada EIT rozhodne, či by 
iniciatíva mala pokračovať, či by sa mala 
rozšíriť alebo ukončiť.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Činnosti bude EIT vykonávať 
prostredníctvom ZIS otvoreným 
a zacieleným spôsobom, ktorý bude 
zameraný na zvyšovanie inovačnej 
kapacity v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania s cieľom integrovať väčší 
počet inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania do inovačných hodnotových 
reťazcov a ekosystémov. Tieto činnosti 
budú dopĺňať intervencie EIT v oblasti 
vzdelávania ako základnej súčasti činností 
ZIS v oblasti integrácie vedomostného 
trojuholníka, a to konkrétne tým, že budú 
otvorenejšie a prístupnejšie pre subjekty, 
ktoré nie sú partnermi ZIS. Vplyv EIT by 
presahoval vplyv ZIS a prispieval by 
k základnému poslaniu EIT, ktorým je 
stimulovanie udržateľného hospodárskeho 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov v súlade s cieľmi programu Horizont 
Európa zameranými na podporu 
podnikateľských a inovačných zručností 
z hľadiska celoživotného vzdelávania 
vrátane zvyšovania kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v celej 
Európe.

Činnosti sa budú vykonávať 
prostredníctvom ZIS otvoreným, 
transparentným a zacieleným spôsobom, 
ktorý bude zameraný na zvyšovanie 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania s cieľom 
začleniť inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, ktoré ešte nie sú partnermi 
ZIS, do inovačných hodnotových reťazcov 
a ekosystémov. Tieto činnosti budú 
dopĺňať intervencie EIT v oblasti 
vzdelávania v každom vedomostnom 
trojuholníku ZIS, a to konkrétne tým, že 
budú otvorenejšie a prístupnejšie pre 
subjekty, ktoré nie sú partnermi ZIS.

Iniciatíva v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania vykonávaná ZIS by mala 
okrem iného zlepšiť výmenu najlepších 
postupov v oblasti organizačného učenia, 
poradenstva a mentorstva, rozvoja kurzov 
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a odbornej prípravy na zvyšovanie úrovne 
zručností a rekvalifikáciu, vypracovanie 
akčných plánov na uznanie potrieb v 
určených oblastiach, ako sú napríklad 
riadenie inovácií, vytváranie startupov, 
udržateľnosť a klimatická neutralita, 
prenos technológií, riadenie práv 
duševného vlastníctva, integrácia 
rodových prístupov do inovácií, 
spolupráca s miestnymi zainteresovanými 
stranami a iné činnosti v oblasti inovačnej 
kapacity.
ZIS začleňujú svoje činnosti zamerané na 
posilnenie inovačných kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania do 
viacročnej stratégie. Vplyv týchto činností 
presahuje vplyv ZIS a tieto činnosti 
prispievajú k základnému poslaniu EIT, 
ktorým je stimulovanie európskeho 
udržateľného hospodárskeho rastu a 
konkurencieschopnosti posilňovaním 
inovačnej kapacity členských štátov v 
súlade s cieľmi programu Horizont Európa 
zameranými na podporu podnikateľských a 
inovačných zručností z hľadiska 
celoživotného vzdelávania, pričom sa vždy 
zohľadňuje rodový rozmer.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora EIT bude vychádzať z politických 
iniciatív, ako sú rámce HEInnovate24 a 
RIIA25, ktoré už preukázali svoju hodnotu 
v mnohých inštitúciách vysokoškolského 
vzdelávania a členských štátoch v celej 
EÚ. EIT bude navrhovať činnosti podpory 
v úzkej spolupráci s Komisiou, čím sa 
zabezpečí súdržnosť a komplementárnosť 
s príslušnými činnosťami v rámci 
programov Horizont Európa, Erasmus 
a ďalších programov. Konkrétne 
podrobnosti procesu vykonávania a 

EIT a ZIS budú vychádzať z politických 
iniciatív, ako sú európske univerzity, 
rámce HEInnovate24 a RIIA25, ktoré už 
preukázali svoju hodnotu v mnohých 
inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a 
členských štátoch v celej EÚ. EIT 
podporuje ZIS pri navrhovaní činností v 
súdržnosti a komplementárnosti 
s príslušnými činnosťami v rámci 
programov Horizont Európa, Erasmus 
a ďalších programov. Konkrétne 
podrobnosti procesu vykonávania a 
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mechanizmu realizácie budú vypracované 
a doladené počas prvých troch rokov, 
pričom počas tejto pilotnej fázy budú pred 
ďalším rozšírením monitorované a 
hodnotené.

mechanizmu realizácie budú vypracované 
a doladené počas prvých troch rokov 
iniciatívy v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a budú monitorované.

__________________ __________________
24 HEInnovate je politický rámec, ktorý 
vypracovali Európska komisia a OECD. 
HEInnovate ponúka inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania metodiku na 
identifikovanie oblastí inovačnej kapacity 
na ďalší rozvoj a tvorbu príslušných 
stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť želaný 
účinok. HEInnovate vychádza z riadnych 
metodických dôkazov v ôsmich oblastiach 
rozvoja kapacít: vedenie a správa, digitálna 
transformácia, organizačná kapacita, 
podnikateľský duch vo výučbe a učení, 
príprava a podpora podnikateľov, výmena 
znalostí, internacionalizácia a meranie 
vplyvu. OECD uverejnila mnoho správ o 
krajinách vychádzajúcich z rámca 
HEInnovate, pozri sériu štúdií o 
zručnostiach na adrese https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate je politický rámec, ktorý 
vypracovali Európska komisia a OECD. 
HEInnovate ponúka inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania metodiku na 
identifikovanie oblastí inovačnej kapacity 
na ďalší rozvoj a tvorbu príslušných 
stratégií a akcií s cieľom dosiahnuť želaný 
účinok. HEInnovate vychádza z riadnych 
metodických dôkazov v ôsmich oblastiach 
rozvoja kapacít: vedenie a správa, digitálna 
transformácia, organizačná kapacita, 
podnikateľský duch vo výučbe a učení, 
príprava a podpora podnikateľov, výmena 
znalostí, internacionalizácia a meranie 
vplyvu. OECD uverejnila mnoho správ o 
krajinách vychádzajúcich z rámca 
HEInnovate, pozri sériu štúdií o 
zručnostiach na adrese https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

25 Rámec posúdenia vplyvu regionálnej 
inovácie (RIIA) vypracovala Európska 
komisia ako prvý krok usmernení pre 
posudzovanie vplyvu inovácie v prípade 
univerzít na základe vypracovaných 
prípadových štúdií vychádzajúcich z 
metrík. Posúdenie vplyvu inovácie, napr. 
prostredníctvom rámca RIIA, by sa mohlo 
prepojiť s finančnými nástrojmi 
založenými na inovačnej výkonnosti na 
regionálnej, národnej či únijnej úrovni.

25 Rámec posúdenia vplyvu regionálnej 
inovácie (RIIA) vypracovala Európska 
komisia ako prvý krok usmernení pre 
posudzovanie vplyvu inovácie v prípade 
univerzít na základe vypracovaných 
prípadových štúdií vychádzajúcich z 
metrík. Posúdenie vplyvu inovácie, napr. 
prostredníctvom rámca RIIA, by sa mohlo 
prepojiť s finančnými nástrojmi 
založenými na inovačnej výkonnosti na 
regionálnej, národnej či únijnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude pri vykonávaní a monitorovaní 
činností realizovaných ZIS zohrávať 

Každé ZIS venuje osobitnú pozornosť 
zabezpečeniu: otvoreného a inkluzívneho 
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riadiacu a koordinačnú úlohu. Osobitná 
pozornosť sa bude venovať zabezpečeniu: 
inkluzívneho prístupu s cieľom pritiahnuť 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, 
ktoré nie sú partnermi ZIS; 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu; ako aj prepojenie so Stratégiou 
inteligentnej špecializácie, ktorú 
vypracovala Európska komisia, s 
relevantnými tematickými platformami a s 
regionálnym inovačným programom EIT.

prístupu s cieľom pritiahnuť inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré nie sú 
partnermi ZIS, aby sa zabezpečilo čo 
najširšie geografické pokrytie; 
interdisciplinárneho a medziodvetvového 
prístupu; širšej účasti žien v sektoroch, v 
ktorých sú nedostatočne zastúpené; 
prepojenia na stratégiu Európskej komisie 
pre inteligentnú špecializáciu, príslušné 
tematické platformy, ako sú nástroj 
politickej podpory a RIS EIT. 

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude svoju podporu rozvíjania 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania prepájať so 
značkou EIT, ktorá sa v súčasnosti udeľuje 
vzdelávacím programom ZIS. Značku EIT 
môžu používať účastnícke inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania. EIT rozšíri 
značku EIT aj na činnosti celoživotného 
vzdelávania, ktoré zahŕňajú širšiu cieľovú 
skupinu študentov a sú na ňu zamerané, 
vzdelávajúcich sa dospelých a inštitúcií 
(vrátane inštitúcií OVP) nad rámec ZIS. 
Používanie značky mimo spoločenstva EIT 
bude mať štruktúrovanejší účinok na 
všetkých úrovniach (individuálnej, 
programovej a inštitucionálnej).

EIT podporuje ZIS pri zavádzaní značky 
EIT, ktorá sa udeľuje vzdelávacím 
programom ZIS. Účastnícke inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania sa budú 
stimulovať, aby využívali značku EIT. 
ZIS EIT lepšie využívajú značku EIT a 
rozširujú jej pôsobnosť aj na činnosti 
celoživotného vzdelávania, programy 
v oblasti mentorstva, odbornej prípravy, 
nadobúdania zručností a rekvalifikáce, 
hromadné otvorené online kurzy, ktoré 
zahŕňajú širšiu cieľovú skupinu študentov 
a sú na ňu zamerané, vzdelávajúcich sa 
dospelých a inštitúcií (vrátane inštitúcií 
OVP) nad rámec partnerov ZIS. Očakáva 
sa, že používanie značky mimo 
spoločenstiev EIT ZIS bude mať 
štruktúrovanejší účinok na všetkých 
úrovniach (individuálnej, programovej a 
inštitucionálnej). EIT monitoruje 
účinnosť rozšírenia rozsahu značky EIT 
vzdelávacích a školiacich programov ZIS.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – odsek 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT sa bude zameriavať najmä na 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v krajinách s nedostatočnou alebo 
priemernou úrovňou inovácie a v iných 
regiónoch so slabými výsledkami, ktoré 
chcú posilniť svoju inovačnú stopu 
a stratégie pre inteligentnú špecializáciu. 
EIT na toto opatrenie vyhradí minimálne 
25 % z celkového rozpočtu určeného na 
tieto činnosti.

ZIS realizujú svoje iniciatívy v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania 
prostredníctvom otvorených a 
transparentných výziev na predkladanie 
návrhov. ZIS sa zameriavajú na inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v celej Únii, 
ale najmä na tie z krajín a regiónov 
s nedostatočnou alebo priemernou úrovňou 
inovácie a ďalších regiónov so slabou 
výkonnosťou, ktoré chcú posilniť svoju 
inovačnú stopu a stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu. ZIS EIT prideľujú na tieto 
činnosti primeraný rozpočet a kritériá 
oprávnenosti, ktoré sa musia zahrnúť do 
výziev, zabezpečia, aby značný počet 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
zapojených do projektov nepochádzal zo 
ZIS.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – podbod 3.2 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT: vypúšťa sa
– v spolupráci s Komisiou navrhne 
a iniciuje činnosti na podporu rozvoja 
inovačnej kapacity v oblasti 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré budú 
vykonávať ZIS, a to počínajúc rokom 
2021,
– zavedie program dosahu na 
stimulovanie inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania z krajín s nízkou a 
priemernou úrovňou inovácie k rozvoju 
svojich inovačných kapacít,
– poskytne účastníckym inštitúciám 
vysokoškolského vzdelávania špecifické 
usmernenia, odborné znalosti a odbornú 
prípravu,
– posilní a rozšíri pôsobnosť značky EIT 
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aj mimo ZIS tak, aby ju mohli používať aj 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
zúčastňujúce sa na akcii.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Komunikácia (1) Komunikácia a šírenie informácií

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zlepší svoju komunikáciu 
a viditeľnosť. S rastúcim počtom ZIS a 
novou činnosťou na podporu 
podnikateľského rozvoja inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania bude EIT 
znásobovať svoje úsilie o získanie väčšieho 
uznania ako značka kvality v oblasti 
inovácie. Tento manažment značky a lepšia 
komunikácia sú mimoriadne dôležité 
najmä vo vzťahu k občanom, keďže 
inovácie pochádzajúce z EIT pomáhajú 
upozorniť na konkrétny vplyv investícií 
EÚ prostredníctvom európskeho 
rámcového programu pre výskum a 
inováciu. EIT bude voči svojim hlavným 
zainteresovaným stranám (inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumné 
organizácie, podniky atď.) vo všetkých 
členských štátoch aj mimo nich 
uplatňovať lepšiu stratégiu obchodnej 
značky v súlade s komunikačným 
prístupom programu Horizont Európa.

EIT a ZIS voči svojim hlavným 
zainteresovaným stranám (inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumné 
organizácie, startupy a MSP, organizácie 
tretieho sektora atď.) vo všetkých 
členských štátoch aj mimo nich posilnia a 
zlepšia svoju komunikáciu a viditeľnosť a 
uplatňujú lepšiu stratégiu obchodnej 
značky v súlade s komunikačným 
prístupom programu Horizont Európa. S 
rastúcim počtom ZIS a novými 
iniciatívami na podporu inovačnej a 
podnikateľskej kapacity inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania bude EIT 
znásobovať svoje úsilie o získanie väčšieho 
uznania podpory zo strany Únie ako 
značka kvality v oblasti inovácie. Tento 
manažment značky a lepšia komunikácia 
sú mimoriadne dôležité najmä vo vzťahu 
k občanom, regionálnym a národným 
orgánom, keďže inovácie pochádzajúce 
spolu z EIT a EIC pomáhajú preukázať 
konkrétny vplyv investícií EÚ 
prostredníctvom európskeho rámcového 
programu pre výskum a inováciu.
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Pozmeňujúci návrh 83

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť rozsiahlejšie šírenie 
a lepšie pochopenie príležitostí 
ponúkaných EIT preskúma EIT možnosť 
posilnenia usmernení a pomoci 
v aspektoch súvisiacich s účasťou na ZIS 
EIT v Európe, a to na základe existujúcich 
informačných sietí v celej Európe.

S cieľom zabezpečiť rozsiahlejšie šírenie 
a lepšie pochopenie príležitostí 
ponúkaných EIT posilní EIT usmernenia 
a pomoc v aspektoch súvisiacich s účasťou 
na ZIS EIT v Európe. Špecializovaná sieť 
styčných úradníkov pre krajiny EIT ako 
súčasť národných kontaktných miest 
programu Horizont Európa vychádza z 
existujúcich informačných sietí v celej 
Európe, čo prispieva k zvyšovaniu 
viditeľnosti a komunikačných činností 
EIT a ZIS. Okrem toho by mali 
podporovať národné a regionálne orgány 
pri identifikácii potrebných synergií s 
viacročnými programami ZIS.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude organizovať pravidelné stretnutia 
so skupinou zástupcov členských štátov, 
ako aj s príslušnými útvarmi Komisie, a to 
aspoň dvakrát ročne, aby zabezpečil 
primeranú komunikáciu a tok informácií 
s členskými štátmi na úrovni EÚ a ich 
neustálu informovanosť o výkonnosti 
a dosiahnutých výsledkoch činností 
financovaných EIT. Skupina zástupcov 
členských štátov zabezpečí aj vhodnú 
podporu na prepojenie činností 
podporovaných EIT s vnútroštátnymi 
programami a iniciatívami, a to vrátane 
potenciálneho spolufinancovania týchto 
činností na vnútroštátnej úrovni.

EIT bude organizovať pravidelné stretnutia 
so skupinou zástupcov členských štátov, 
ako aj s príslušnými útvarmi Komisie, 
Európskym parlamentom a Výborom 
regiónov, aby zabezpečil primeranú 
komunikáciu a tok informácií s členskými 
štátmi na úrovni EÚ a ich neustálu 
informovanosť o výkonnosti 
a dosiahnutých výsledkoch činností 
financovaných EIT. Skupina zástupcov 
členských štátov zabezpečí aj vhodnú 
podporu na prepojenie činností 
podporovaných EIT s vnútroštátnymi 
programami a iniciatívami, a to vrátane 
potenciálneho spolufinancovania týchto 
činností na vnútroštátnej úrovni.
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Pozmeňujúci návrh 85

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude naďalej riadiť platformu 
zainteresovaných strán EIT a udeľovanie 
cien EIT, aby tak podporoval interakcie 
s európskymi subjektmi vo vedomostnom 
trojuholníku a vyjadril uznanie 
najsľubnejším podnikateľom a inovátorom 
v Európe.

EIT naďalej riadi platformu 
zainteresovaných strán EIT a udeľovanie 
cien EIT, aby tak podporoval interakcie 
s európskymi subjektmi vo vedomostnom 
trojuholníku a vyjadril uznanie 
najsľubnejším podnikateľom a inovátorom 
v Európe.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zohráva kľúčovú úlohu pri šírení 
osvedčených postupov a získaných 
poznatkov. ZIS a projekty na podporu 
inovačnej a podnikateľskej kapacity 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
predstavujú cenný zdroj dôkazov a 
experimentálnych poznatkov pre tvorcov 
politík, z ktorého získavajú príklady 
osvedčených postupov a podporu v oblasti 
rozvoja a vykonávania politiky EÚ vo 
svojich tematických oblastiach.

EIT zohráva kľúčovú úlohu pri zisťovaní a 
šírení osvedčených postupov a získaných 
poznatkov. EIT a ZIS spolupracujú, a to 
aj prostredníctvom styčného úradníka pre 
krajiny EIT, s národnými a regionálnymi 
orgánmi členských štátov a s Európskym 
parlamentom, najmä s panelom pre 
budúcnosť vedy a techniky (STOA), 
s cieľom nadviazať štruktúrovaný dialóg 
na účely zisťovania, výmeny a šírenia 
osvedčených postupov, poznatkov a 
príležitostí. ZIS a projekty na podporu 
inovačnej a podnikateľskej kapacity 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
predstavujú cenný zdroj dôkazov a 
experimentálnych poznatkov pre tvorcov 
politík a zainteresované strany v oblasti 
výskumu, vývoja a inovácií, z ktorého 
získavajú príklady osvedčených postupov a 
podporu v oblasti rozvoja a vykonávania 
politiky EÚ vo svojich tematických 
oblastiach.
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Pozmeňujúci návrh 87

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osvedčené postupy a poznatky 
vyplývajúce zo ZIS doposiaľ neboli 
dostatočne kodifikované a účinne 
rozšírené. EIT bude ako znalostný partner 
pre tvorcov politík a celé inovačné 
spoločenstvo ďalej prehlbovať svoju úlohu 
inovačného inštitútu schopného odhaľovať, 
analyzovať, kodifikovať, poskytovať a 
zabezpečovať využívanie inovačných 
postupov, poznatkov a výsledkov činností 
financovaných EIT (vzdelávanie a odborná 
príprava, podpora inovácie, podpora 
podnikania) v širšom rozsahu. Táto činnosť 
bude vychádzať z prepojení a synergií 
s ostatnými iniciatívami v rámci [piliera 
Inovatívna Európa] [návrhu programu 
Horizont Európa].

Osvedčené postupy a poznatky 
vyplývajúce zo ZIS doposiaľ neboli 
dostatočne kodifikované, sústredené 
a účinne rozšírené. EIT bude ako znalostný 
partner pre tvorcov politík a celé 
výskumné, rozvojové a inovačné 
spoločenstvo ďalej prehlbovať svoju úlohu 
inovačného inštitútu schopného odhaľovať, 
analyzovať, kodifikovať, poskytovať a 
zabezpečovať využívanie inovačných 
postupov, poznatkov a výsledkov činností 
financovaných EIT (vzdelávanie a odborná 
príprava, podpora výskumu a inovácie, 
podpora podnikania) v širšom rozsahu. 
Táto činnosť vychádza z prepojení 
a synergií s ostatnými iniciatívami v rámci 
piliera Inovatívna Európa programu 
Horizont Európa, konkrétne s Európskou 
radou pre inováciu, misiami a európskymi 
partnerstvami.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Medzinárodná spolupráca 3. Medzinárodná spolupráca a 
globálna osvetová činnosť

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci nariadenia o EIT sa bude EIT 
snažiť o väčší vplyv svojich činností 

V rámci rozsahu pôsobnosti ...[nariadenia 
o EIT (2019/0151/COD)] sa bude EIT 
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prostredníctvom medzinárodnej spolupráce 
a bude koordinovať medzinárodné činnosti 
ZIS financované EIT. Svoje zameranie 
dôkladne zosúladí s príslušnými cieľmi 
priemyselnej politiky Európskej únie, ako 
aj s jej prioritami v oblasti výskumu a 
inovácie, a zabezpečí európsku pridanú 
hodnotu.

snažiť zabezpečiť, aby jeho činnosti mali 
väčší vplyv prostredníctvom medzinárodnej 
spolupráce a bude koordinovať 
medzinárodné činnosti ZIS financované 
EIT.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci svojej medzinárodnej spolupráce 
sa bude EIT na základe konzultácie 
s Komisiou zameriavať na účinné riešenie 
globálnych spoločenských výziev, 
prispievanie k príslušným medzinárodným 
iniciatívam a cieľom trvalo udržateľného 
rozvoja, zabezpečovanie prístupu 
k talentom a na zlepšenie ponuky 
inovačných riešení a dopytu po nich. EIT 
a ZIS budú svoje medzinárodné činnosti 
plánovať a vykonávať v úzkej spolupráci s 
Komisiou v súlade s prístupom programu 
Horizont Európa a ostatnými príslušnými 
politikami EÚ a pod dohľadom správnej 
rady EIT.

EIT a ZIS budú svoje medzinárodné 
činnosti plánovať a vykonávať v úzkej 
spolupráci s Komisiou v súlade s 
prístupom programu Horizont Európa a 
ostatnými príslušnými politikami EÚ a pod 
dohľadom správnej rady EIT. V rámci 
svojej medzinárodnej spolupráce a 
globálnej osvetovej činnosti sa ZIS na 
základe konzultácie so správnou radou 
EIT a Komisiou zameriavajú na účinné 
riešenie globálnych a spoločenských 
výziev, prispievanie k príslušným 
medzinárodným iniciatívam a cieľom 
trvalo udržateľného rozvoja, na 
zabezpečovanie prístupu k talentom a na 
zlepšenie ponuky inovačných riešení 
a dopytu po nich.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT: vypúšťa sa
– zlepší svoju viditeľnosť prostredníctvom 
silnejšej stratégie budovania značky 
zameranej na hlavné zainteresované 
strany v členských štátoch,
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– zabezpečí viditeľnosť podpory 
Európskej únie,
– preskúma uskutočniteľnosť využívania 
existujúcich informačných sietí EÚ 
a bude koordinovať ich činnosti s cieľom 
zabezpečiť lepšie poradenstvo 
a usmernenia pre potenciálnych 
partnerov ZIS EIT,
– bude organizovať pravidelné zasadnutia 
skupiny zástupcov členských štátov 
s cieľom zabezpečiť účinnú komunikáciu 
a tok informácií s členskými štátmi,
– zvýši viditeľnosť svojej činnosti 
zameranej na občanov a svoju komunitu 
zainteresovaných strán prostredníctvom 
platformy zainteresovaných strán, ocenení 
EIT a absolventov EIT,
– identifikuje, kodifikuje a účinne 
poskytne poznatky a osvedčené postupy 
vyplývajúce z činností financovaných 
EIT; – bude spolupracovať s orgánmi 
členských štátov EÚ na vnútroštátnej aj 
regionálnej úrovni s cieľom nadviazať 
štruktúrovaný dialóg a koordinovať 
úsilie, aby mohol identifikovať, 
poskytovať a šíriť osvedčené postupy 
a poznatky,
– vypracuje základné smery 
medzinárodnej spolupráce EIT a ZIS pod 
dohľadom správnej rady EIT v súlade so 
stratégiou Komisie pre medzinárodnú 
spoluprácu v oblasti výskumu a inovácie 
na základe konzultácie s príslušnými 
útvarmi Komisie.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento oddiel obsahuje množstvo opatrení 
zameraných na prispôsobenie a zlepšenie 
súčasného fungovania EIT a ZIS. Účinná a 

Tento oddiel obsahuje množstvo opatrení 
zameraných na prispôsobenie a zlepšenie 
súčasného fungovania EIT a ZIS. Účinná a 
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strategická správna rada EIT bude 
monitorovať vykonávanie týchto opatrení 
na úrovni EIT a bude poskytovať potrebné 
stimuly a kontrolu, a to aj prostredníctvom 
procesu prideľovania finančných zdrojov s 
cieľom zabezpečiť ich realizáciu zo strany 
ZIS.

strategická správna rada EIT bude 
monitorovať vykonávanie týchto opatrení 
na úrovni EIT a poskytne potrebné stimuly 
a zabezpečí kontrolu, a to aj 
prostredníctvom procesu prideľovania 
finančných zdrojov založeného na 
výsledkoch s cieľom zabezpečiť ich 
realizáciu zo strany ZIS.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT poskytne ZIS prevádzkové usmernenia 
a bude monitorovať súlad ZIS so zásadami 
správneho riadenia, zásadami a kritériami 
stanovenými pre európske partnerstvá v 
nariadení o programe Horizont Európa a 
zosúladenie s prioritami programu 
Horizont Európa s cieľom maximalizovať 
ich výkonnosť a vplyv.

EIT poskytne ZIS prevádzkové usmernenia 
a bude sústavne monitorovať súlad ZIS so 
zásadami správneho riadenia dobrej správy 
vecí verejných, zásadami a kritériami 
stanovenými pre európske partnerstvá v 
nariadení o programe Horizont Európa a 
zosúladenie s požiadavkami vyplývajúcimi 
z programu Horizont Európa a s jeho 
prioritami s cieľom maximalizovať ich 
výkonnosť a vplyv, na základe stratégie 
dlhodobej spolupráce medzi EIT a ZIS. V 
prípade, že ZIS nedosahuje výkonnosť 
alebo nedosahuje očakávané výsledky a 
vplyv, môžu sa prijať vhodné opatrenia.

(S cieľom zosúladiť s číslovaním bodov v prílohe budú body v prílohe I – bod 3 – bod 3.4 
prečíslované v neskoršej fáze postupu.)

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Začlenením spoločných ustanovení pre 
nových členov, ktorí zvyšujú hodnotu 
partnerstiev, sa výrazne zlepšia opatrenia, 
ktorými sa zabezpečuje neustála 
otvorenosť ZIS a transparentnosť počas 

EIT zabezpečí, že sa výrazne zlepšia 
opatrenia, ktorými sa zabezpečuje neustála 
otvorenosť ZIS voči novým členom, ako 
aj transparentnosť počas vykonávania, 
najmä prijatím a uplatňovaním 
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vykonávania. Svoje činnosti budú takisto 
riadiť plne transparentným spôsobom. 
ZIS budú naďalej dynamickými 
partnerstvami, ku ktorým sa môžu na 
základe excelentnosti a strategickej 
vhodnosti pridávať noví partneri vrátane 
zvyšujúceho sa podielu MSP. S cieľom 
obmedziť koncentráciu finančných 
prostriedkov a zabezpečiť, aby činnosti 
ZIS využívali výhody rozsiahlej siete 
partnerov, sa zvýši transparentnosť 
a inkluzívnosť postupu vypracovania 
obchodného plánu (vrátane 
identifikovania priorít, výberu činností 
a pridelenia finančných prostriedkov). 
V neposlednom rade ZIS zvýšia podiel 
výziev na predkladanie návrhov, najmä 
v oblasti inovačných projektov, ktoré budú 
otvorené pre tretie strany. Všetkými týmito 
opatreniami sa zvýši počet zúčastnených 
subjektov zapojených do činností ZIS. 
A napokon by mali ZIS v rámci 
pravidelného predkladania správ 
predložiť správu o zapojení nových 
partnerov.

transparentných, jasných a 
konzistentných prístupových a 
výstupových kritérií pre nových členov, 
ktorí zvyšujú hodnotu partnerstiev, a to 
sústavným monitorovaním účinnosti 
opatrení. Svoje činnosti takisto riadia plne 
transparentným spôsobom, a to aj 
systematickým využívaním otvorených 
výziev týkajúcich sa projektov, partnerov 
a vytvorenia nových stredísk spoločného 
umiestnenia.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zatiaľ čo excelencia zostáva naďalej 
hlavným kritériom pri výbere partnerov, 
projektov alebo nových centier 
spoločného umiestnenia, keď je to 
striktne potrebné na výber medzi návrhmi 
s rovnakými výsledkami hodnotenia, ZIS 
uprednostnia tie návrhy, ktoré: 
a) zahŕňajú vyšší počet krajín a regiónov s 
nízkou úrovňou výkonnosti v oblasti 
výskumu a inovácie alebo s nízkou či 
priemernou úrovňou inovácie, ako sa 
vymedzuje v článku 2 bode 8 nariadenia o 
EIT [xxx];
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b) zahŕňajú vyšší počet regiónov alebo 
krajín, ktoré ešte nie sú zapojené do 
spoločenstva ZIS;
c) zapájajú regióny a krajiny, ktoré sa 
zaviazali prispievať finančnými 
prostriedkami z EŠIF;
d) zapájajú väčší počet MSP;
e) zabezpečujú lepšiu rodovú rovnováhu.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS budú naďalej takými otvorenými a 
dynamickými partnerstvami, ku ktorým sa 
môžu na základe excelentnosti, pridanej 
hodnoty a ich schopnosti prispieť k 
inovačným ekosystémom a strategickej 
vhodnosti pridávať noví partneri z celej 
Únie vrátane zvyšujúceho sa podielu MSP 
a startupov. S cieľom obmedziť 
koncentráciu finančných prostriedkov a 
zabezpečiť, aby činnosti ZIS využívali 
výhody rozsiahleho geografického 
pokrytia a širokej siete partnerov a 
geografického pokrytia, sa zvýši 
transparentnosť, otvorenosť a 
inkluzívnosť postupu vypracovania 
obchodného plánu (vrátane 
identifikovania priorít, výberu činností a 
pridelenia finančných prostriedkov) a 
výber nových centier spoločného 
umiestnenia a súvisiacich rozhodnutí 
týkajúcich sa financovania. A napokon by 
mali ZIS v rámci pravidelného 
predkladania správ predložiť správu o 
zapojení nových partnerov a prijímateľov.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, 
zabezpečia vo svojom portfóliu 
obchodného plánu primeranú vyváženosť 
medzi činnosťami v oblastiach 
vzdelávania, podnikania a inovácie. 
Činnosti ZIS sa budú vykonávať 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej 
a nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečia minimálne administratívne 
a režijné náklady. EIT zabezpečí, aby ZIS 
dosahovali očakávaný vplyv 
prostredníctvom najrôznejších činností 
identifikovaných v podnikateľských 
plánoch ZIS, ktorými sa účinne podporuje 
plnenie ich cieľov.

Keďže ZIS pôsobia naprieč celým 
hodnotovým reťazcom inovácie, musia 
zabezpečovať vo svojom portfóliu 
podnikateľského plánu primeranú a 
sústavnú vyváženosť medzi činnosťami v 
oblastiach vzdelávania, výskumu, 
podnikania a inovácie. EIT monitoruje, či 
sa činnosti ZIS vykonávajú 
prostredníctvom nenáročnej, účinnej a 
nákladovo efektívnej štruktúry, ktorou sa 
zabezpečujú minimálne administratívne, 
riadiace a režijné náklady vo výške 
najmenej 5 %. EIT zabezpečí, aby ZIS 
dosahovali očakávaný vplyv 
prostredníctvom najrôznejších činností 
identifikovaných v podnikateľských 
plánoch ZIS, ktorými sa účinne podporuje 
plnenie ich cieľov. S cieľom znížiť 
administratívne zaťaženie sa 
podnikateľské plány ZIS a granty EIT pre 
ZIS vzťahujú na obdobie najmenej troch 
rokov, pričom činnosti ZIS sa naďalej 
vykazujú každoročne.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plnenie záväzkov jednotlivých partnerov 
ZIS počas zmluvného trvania iniciatívy sa 
zabezpečí pravidelným monitorovaním 
skutočných príspevkov partnera v 
porovnaní s pôvodnými záväzkami. EIT 
zabezpečí, aby mali ZIS zavedený systém 
riadenia rizika pre prípad, že niektorí 
partneri nebudú schopní splniť svoje 
pôvodné záväzky.

Plnenie záväzkov jednotlivých partnerov 
ZIS počas zmluvného trvania iniciatívy sa 
zabezpečuje pravidelným monitorovaním 
skutočných príspevkov partnera v 
porovnaní s pôvodnými záväzkami. EIT 
zabezpečí, aby mali ZIS zavedený systém 
riadenia rizika pre prípad, že niektorí 
partneri nebudú schopní splniť svoje 
pôvodné záväzky. Pri sledovaní finančnej 
udržateľnosti svojich činností sa ZIS 
sústreďujú na široký rad zdrojov príjmu a 
investícií. Žiadne úsilie vynaložené o 
finančnú udržateľnosť nesmie viesť k 
zvýšeniu poplatkov za výučbu alebo 
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členských poplatkov od členov ani k 
znevýhodneniu menších subjektov, ako sú 
MSP a startupy, v zmysle členských 
poplatkov alebo poplatkov za výučbu, ani 
k zníženiu poskytovania grantov.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT: vypúšťa sa
– zabezpečí, aby ZIS uplatňovali prísne 
zásady otvorenosti a transparentnosti, a to 
konkrétne pri výbere nových partnerov 
a postupe vypracovania obchodných 
plánov,
– zabezpečí, aby ZIS vykonávali činnosti 
v úplnej zhode s príslušnými 
požiadavkami vyplývajúcimi z nariadenia 
o programe Horizont Európa,
– zabezpečí v obchodných plánoch 
primeranú vyváženosť medzi činnosťami 
vedomostného trojuholníka,
– zabezpečí, aby ZIS udržiavali svoje 
administratívne náklady na minimálnej 
úrovni,
– zabezpečí, aby sa existujúcich osem ZIS 
zameriavalo na zavedenie nových kritérií 
vykonávania z programu Horizont 
Európa platných pre európske 
partnerstvá.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Efektívny zjednodušený model 
financovania EIT posilní vplyv a prínos 

Efektívny zjednodušený model 
financovania EIT posilní vplyv a prínos 
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ZIS pri dosahovaní cieľov programu 
Horizont Európa. Na zvýšenie pridanej 
hodnoty svojej podpory EIT upraví svoj 
model financovania. EIT zavedie zlepšenia 
v štyroch hlavných oblastiach.

ZIS pri dosahovaní cieľov programu 
Horizont Európa. S cieľom zvýšiť pridanú 
hodnotu svojej podpory EIT upravuje svoj 
model financovania s cieľom postupne 
zvýšiť záväzky partnerov ZIS alebo iných 
súkromných a verejných zdrojov. 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. EIT 
zavedie zlepšenia v štyroch hlavných 
oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po prvé, EIT zavedie mieru 
spolufinancovania s cieľom zvýšiť úroveň 
súkromných a verejných investícií. 
Prispôsobenie modelu financovania 
umožní ZIS dosiahnuť finančnú 
udržateľnosť. Získajú tak stimul postupne 
počas trvania rámcových dohôd o 
partnerstve znižovať podiel financovania 
EIT vo svojom obchodnom pláne, a 
zároveň zvyšovať úroveň 
spoluinvestovania z iných zdrojov ako EIT. 
Pevné znižovanie mier spolufinancovania 
bude platné vo všetkých fázach celého 
životného cyklu ZIS (začiatok, zvýšenie, 
splatnosť, ukončenie grantu EIT), ako sa 
uvádza ďalej.

Po prvé, EIT bude uplatňovať primeranú 
mieru spolufinancovania, ktorá bude od 
12. roku prevádzky ZIS postupne klesať 
na 50 %, s cieľom zvýšiť úroveň 
súkromných a verejných investícií okrem 
príjmov od svojich partnerov, a tým sa 
umožní ZIS vyvážiť dodatočné verejné a 
súkromné zisky a investície s cieľom 
dosiahnuť finančnú udržateľnosť. EIT 
prispôsobí podiel financovania v súlade s 
viacročným obchodným plánom ZIS, a 
zároveň zvýši úroveň spoluinvestovania z 
iných zdrojov ako EIT. Financovanie z 
EIT bude založené na výsledkoch, bude 
odmeňovať výsledky a úspešnosť, bude 
priamo spojené s pokrokom pri 
dosahovaní cieľov ZIS a môže sa prerušiť 
v prípade pretrvávajúceho nedostatku 
výsledkov.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po druhé, v súčasnosti používaný proces 
udeľovania grantov bude intenzívnejšie 
zameraný na konkurenčnú výkonnosť 
a výsledky, ako aj na využívane 
viacročných grantov. Na zabezpečenie čo 
najväčšieho vplyvu poskytne ZIS správna 
rada EIT silnejšie stimuly, ktoré budú 
konkrétne vychádzať z ich individuálnej 
výkonnosti. EIT preto zmení svoje 
ustanovenia o konkurenčnom financovaní 
tak, aby sa zvýšil jeho vplyv v rámci 
programu Horizont Európa.

Po druhé EIT zaručí, aby proces 
udeľovania bol založený na konkurenčnej 
výkonnosti a na využívaní viacročných 
grantov. Financovanie EIT je previazané 
na pokrok v súlade s článkom 11...  
[nariadenia o EIT (2019/0151(COD)]. Na 
zabezpečenie čo najväčšieho vplyvu 
poskytne ZIS správna rada EIT silnejšie 
stimuly, ktoré budú konkrétne vychádzať z 
ich individuálnej výkonnosti. EIT preto 
zmení svoje ustanovenia o konkurenčnom 
financovaní tak, aby sa zvýšil jeho vplyv v 
rámci programu Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po tretie, EIT bude na účely posilnenia 
mechanizmu preskúmania pred uplynutím 
prvých siedmich rokov počiatočného 
obdobia činnosti ZIS uplatňovať prísnejšie 
pravidlá. Toto preskúmanie v polovici 
trvania, ktoré sa má uskutočniť s pomocou 
externých expertov, by malo byť v súlade 
s najlepšou medzinárodnou praxou 
a kritériami programu Horizont Európa pre 
monitorovanie a hodnotenie európskych 
partnerstiev a malo by sa uskutočniť ešte 
pred uplynutím počiatočného 
sedemročného obdobia. Na základe 

Po tretie, EIT bude na účely posilnenia 
mechanizmu preskúmania pred uplynutím 
prvých siedmich rokov počiatočného 
obdobia činnosti ZIS uplatňovať prísnejšie 
pravidlá. Toto preskúmanie v polovici 
trvania, ktoré sa má uskutočniť s pomocou 
externých a nezávislých expertov, bude v 
súlade s najlepšou medzinárodnou praxou a 
kritériami programu Horizont Európa pre 
monitorovanie a hodnotenie európskych 
partnerstiev a kritériami uvedenými v 
článku 11... [nariadenia o EIT 
(2019/0151(COD)]. Preskúmanie sa musí 
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výsledku preskúmania prijme správna rada 
rozhodnutie o tom, či bude pokračovať vo 
financovaní ZIS alebo ho zastaví (čiže 
nepredĺži rámcovú dohodu o partnerstve s 
daným ZIS) a prerozdelí zdroje na činnosti 
s lepšou výkonnosťou.

uskutočniť pred uplynutím počiatočného 
sedemročného obdobia. Na základe 
výsledku preskúmania v súlade s článkom 
11 .... [nariadenia o EIT 
(2019/0151(COD)] prijme správna rada 
rozhodnutie o tom, či zníži, upraví alebo 
bude pokračovať vo financovaní ZIS alebo 
ho zastaví (čiže nepredĺži rámcovú dohodu 
o partnerstve s daným ZIS) a prerozdelí 
zdroje na činnosti s lepšou výkonnosťou.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) zníženie administratívnej záťaže

(Má sa umiestniť pred: prílohu I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 5)

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon bude EIT pokračovať v úsilí 
zameranom na zjednodušovanie s cieľom 
zmierniť zbytočnú administratívnu 
záťaž27 pre ZIS, čo im umožní pružne a 
efektívne vykonávať svoj ročný obchodný 
plán a viacročnú stratégiu. Bude to 
zahŕňať použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT v prípade 
potreby dohody o viacročných grantoch so 
ZIS v rámci príslušných rámcových dohôd 
o partnerstve. Tieto dohody o viacročných 

EIT zvýši úsilie zamerané na 
zjednodušovanie a zníženie 
administratívnej záťaže27 pre ZIS, čo im 
umožní pružne a efektívne vykonávať ich 
viacročné podnikateľské plány. Bude to 
zahŕňať použitie jednorazovej platby alebo 
jednotkových nákladov pre príslušné 
činnosti ZIS. Okrem toho, aby sa mohli 
lepšie plánovať zdroje (najmä inovačných 
činností) a uľahčilo sa prijatie pevnejšieho 
záväzku a realizácia dlhodobých investícií 
od partnerov zúčastňujúcich sa na 
činnostiach ZIS, podpíše EIT dohody o 
viacročných grantoch so ZIS v rámci 
príslušných rámcových dohôd o 
partnerstve. Tieto dohody o viacročných 
grantoch by sa mali uzatvárať na trvanie 
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grantoch by sa mali uzatvárať maximálne 
na tri roky.

aspoň troch rokov. EIT posilní vzťahy 
založené na dôvere so ZIS a sústredí svoje 
hodnotenie na ich výsledky a dosahy.

__________________ __________________
27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, 
s. 51).

27 Konkrétne sa zruší predkladanie 
výročných správ o doplnkových 
činnostiach ZIS, a to na základe 
odporúčania osobitnej správy Dvora 
audítorov z roku 2016 (odporúčanie 1, 
s. 51).

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 5 – tabuľka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT: vypúšťa sa
– zavedie nový model financovania s 
cieľom podnietiť angažovanosť partnerov 
ZIS,
– bude neustále zlepšovať model 
financovania zjednodušovaním postupov 
predkladania správ a v prípade potreby 
podpíše so ZIS dohody o viacročných 
grantoch v rámci príslušných rámcových 
dohôd o partnerstve,
– upraví súťažný proces udeľovania 
grantov tak, aby odmeňoval výkonnosť 
a výsledky,
– posilní komplexné preskúmanie 
výkonnosti každého ZIS pred uplynutím 
siedmeho roka činnosti s cieľom podporiť 
rozhodnutie správnej rady v súlade 
s rámcom programu Horizont Európa pre 
európske partnerstvá o tom, či bude 
pokračovať v poskytovaní finančnej 
podpory alebo ho zastaví.

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe hĺbkovej nezávislej štúdie, 
ktorá bude vypracovaná v úzkej 
spolupráci s Komisiou do konca roka 
2023, EIT vymedzí svoje vzťahy so ZIS, 
ktoré počas programového obdobia 2021 –
 2027 prestanú dostávať podporu 
z grantov. Ak bude výsledok záverečného 
preskúmania pozitívny, EIT môže 
uzavrieť s každým ZIS memorandum 
o spolupráci s cieľom udržiavať 
spoluprácu so ZIS po uplynutí rámcovej 
dohody o partnerstve. V tomto 
memorande by sa mali okrem iného 
uvádzať práva a povinnosti vzťahujúce sa 
na:

EIT vypracuje všeobecné zásady pre 
vzťah so ZIS po uplynutí rámcovej 
dohody o partnerstve v súlade s rámcom 
programu Horizont Európa pre európske 
partnerstvá. Na základe hĺbkovej 
nezávislej štúdie, ktorá bude vypracovaná 
v úzkej spolupráci s Komisiou do konca 
roka 2023, EIT posúdi dosah a výsledky 
troch ZIS, ktorých rámcová dohoda o 
partnerstve tie ZIS, ktorých rámcová 
dohoda o partnerstve skončí počas 
programového obdobia 2021 – 2027 a 
vymedzí ich vzťahy na ďalšie obdobie.

– používanie obchodnej značky EIT, 
účasť na oceneniach EIT a ďalších 
iniciatívach organizovaných EIT,
– používanie značky EIT pre 
programy v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy,
– účasť na súťažných výzvach na 
prekladanie návrhov týkajúcich sa 
činností naprieč ZIS a spoločných služieb,
– vzťahy s komunitou absolventov 
EIT.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak bude výsledok hĺbkového preskúmania 
externými nezávislými expertmi pozitívny 
a na základe pozitívneho rozhodnutia 
správnej rady, EIT môže v súlade s 
článkom 11 nariadenia o EIT rozhodnúť 
predĺžiť rámcovú dohodu o partnerstve do 
konca súčasného programového obdobia, 
ak hodnotenie preukáže, že určité činnosti 
ZIS nemôžu ešte byť finančne 
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udržateľné, ale sú naďalej kľúčové na 
plnenie jeho úloh, činností a schopností 
pri reagovaní na spoločenské výzvy, a teda 
je stále potrebná finančná podpora od 
EIT umožňujúca ZIS stať sa finančne 
nezávislými. V súlade s článkom 11 
nariadenia o EIS takéto predĺženie 
podlieha určitým podmienkam a je 
obmedzené v rozsahu, rozpočte a čase.

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT: vypúšťa sa
– vypracuje všeobecné zásady pre vzťah 
so ZIS po uplynutí rámcovej dohody 
o partnerstve v súlade s rámcom 
programu Horizont Európa pre európske 
partnerstvá,
– v prípade pozitívneho výsledku 
záverečného preskúmania a na základe 
rozhodnutia správnej rady EIT uzavrie 
memorandá o spolupráci so ZIS s cieľom 
umožniť im zostať aktívnymi členmi 
spoločenstva EIT.

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vďaka svojmu širokému rozsahu činností a 
jasnej úlohe má EIT dobré predpoklady na 
to, aby vytváral synergie a zabezpečoval 
komplementárnosť s ostatnými 
programami a nástrojmi EÚ, ako aj vďaka 
posilneniu svojej podpory pre ZIS pri 
plánovaní a vykonávaní ich činností. 
V ďalej uvedenom zozname sa uvádzajú 
konkrétne príklady toho, ako bude EIT 

Vďaka svojmu širokému rozsahu činností a 
jasnej úlohe má EIT ako neoddeliteľná 
súčasť programu Horizont Európa  dobré 
predpoklady na to, aby vytváral synergie a 
zabezpečoval komplementárnosť s 
ostatnými programami a nástrojmi EÚ, ako 
aj vďaka posilneniu svojej podpory pre ZIS 
pri plánovaní a vykonávaní ich činností. 
V ďalej uvedenom zozname sa uvádzajú 
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prispievať k synergiám zo strednodobého 
až dlhodobého hľadiska mimo programu 
Horizont Európa.

konkrétne príklady toho, ako bude EIT 
prispievať k synergiám zo strednodobého 
až dlhodobého hľadiska mimo programu 
Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3– bod 3.5 – odsek 4 – odrážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- Vzhľadom na územný rozmer ZIS 
a inovačných ekosystémov je potrebné 
usilovať sa o dosiahnutie synergií s EŠIF. 
Musí sa vynakladať maximálne úsilie na 
začlenenie činností ZIS do operačných 
programov riadiacich orgánov kohéznych 
fondov. Malo by to prispieť k cieľom 
otvorenosti, geografickej vyváženosti a 
finančnej udržateľnosti ZIS a zvýšiť 
celkový vplyv EIT.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.5 – odsek 4 – odrážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— ZIS EIT budú podporovať 
spoluprácu s platformami inteligentnej 
špecializácie, konkrétne projekty so 
skúsenosťami s prácou riadiacich 
orgánov fondov politiky súdržnosti, 
s cieľom uľahčiť synergie medzi zdrojmi 
EIT, fondmi politiky súdržnosti 
a ostatnými európskymi, vnútroštátnymi 
a/alebo regionálnymi programami.

— ZIS EIT budú podporovať 
spoluprácu medzi ZIS a platformami 
inteligentnej špecializácie s cieľom 
uľahčiť synergie medzi zdrojmi EIT, 
fondmi politiky súdržnosti a ostatnými 
európskymi, vnútroštátnymi a/alebo 
regionálnymi programami.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Kríza v dôsledku vypuknutia 
pandémie COVID-19
1. Spolupráca EIT so ZIS
Zásadné sociálne, hospodárske, 
environmentálne a technologické zmeny v 
dôsledku vypuknutia pandémie COVID-
19 si budú vyžadovať spoluprácu všetkých 
inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie 
a EIT by mal prispievať k inovačnému 
úsiliu, ktoré je potrebné na zabezpečenie 
jednotnej reakcie na krízu. EIT by mal 
zaručiť, aby ZIS pomáhali dosahovať 
inovatívne riešenia v rôznych oblastiach 
činnosti, v súlade s prioritami plánu 
ozdravenia Únie, európskeho 
ekologického dohovoru, priemyselnej 
stratégie Únie a cieľmi udržateľného 
rozvoja, aby sa prispelo k obnove našich 
spoločenstiev a hospodárstva a aby sa 
posilnila ich udržateľnosť a odolnosť. 
Každé ZIS by malo vypracovať dvojročný 
strategický plán, aby sa prispelo k 
zmierneniu účinkov krízy na 
hospodárstvo, najmä na obnovu 
spoločnosti, a stimuláciu investícií. 
Osobitnú pozornosť treba venovať 
činnostiam zameraným na zvyšovanie 
odolnosti ich inovačných ekosystémov a 
najmä mikropodnikov, MSP a startupov, 
ale aj študentov, výskumných 
pracovníkov, podnikateľov a 
zamestnancov, ktorí boli krízou postihnutí 
najťažšie.
EIT by mal zaručiť, aby ZIS boli schopné 
fungovať s potrebnou flexibilitou na 
prispôsobenie sa zvyšujúcim sa 
požiadavkám vyplývajúcim z krízy 
COVID-19 a s cieľom reagovať na 
európsky plán obnovy. ZIS v súčinnosti s 
ostatnými pobočkami a agentúrami 
inovácie môžu navrhovať iniciatívy 
zamerané na podporu súčasného 
inovačného ekosystému na základe 
vedomostného trojuholníka. Môžu 
zverejňovať cielené výzvy na predkladanie 
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ponúk, podporovať iniciatívy využitím 
svojich partnerstiev, ekosystémov a 
spoločenstiev, vypracúvať jednotlivé 
projekty a projekty medzi rôznymi ZIS na 
podporu udržateľnej podnikovej 
reštrukturalizácie, identifikovať MSP, 
startupy a ostatné zainteresované strany, 
ktoré potrebujú podporu. Mali by byť 
dostatočne flexibilné na to, aby vytvárali 
zacielené podporné opatrenia pre svojich 
partnerov a príjemcov a dokonca nad 
rámec svojich jestvujúcich spoločenstiev. 
Budú sa musieť prispôsobiť obdobiu 
decentralizovanejších pracovných metód 
na diaľku, menej častému cestovaniu, 
väčšej neistote a pokračujúcemu 
dodržiavaniu bezpečnej vzdialenosti. Mali 
by pomáhať partnerom, ich príjemcom a 
študentom inovatívnymi korelatívnymi 
nástrojmi, informáciami a podpornými 
službami.
Koncom roka 2023 správna rada EIT v 
koordinácii s Komisiou posúdi, či predĺži 
trvanie programu reakcie na krízu pre 
každé ZIS.
2. EIT Health
Bez toho, aby došlo k zdvojeniu databáz a 
iniciatív, by mal EIT Health prispieť k 
sústredeniu expertízy a zhromažďovať 
údaje a informácie o rozvoji vakcín, 
testovacích metód a liečby COVID-19. 
EIT Health by mal prispieť k zavádzaniu 
horizontálnych platforiem, ktoré môžu 
podporovať výskum a rozvoj iniciatív 
súvisiacich s vakcínami akademickou 
obcou, priemyslom, najmä MSP, a inými 
organizáciami, ktoré majú skúsenosti s 
predklinickým odborným poradenstvom, 
testovaním vakcín a výrobou materiálu na 
klinické skúšky.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozpočtové potreby EIT na roky 2021 – 
2027 dosahujú výšku [3 000] miliónov 
EUR a vzťahujú sa na tri hlavné zložky: 1) 
výdavky na osem existujúcich ZIS (pri 
zohľadnení toho, že platnosť rámcových 
dohôd o partnerstve pre tri z nich uplynie 
na konci roka 2024) a na založenie dvoch 
nových ZIS (v rokoch 2022 a 2025); a 3) 
administratívne výdavky.

Rozpočtové potreby EIT na roky 2021 – 
2027 dosahujú výšku 4 % celkového 
rozpočtu programu Horizont Európa a 
vzťahujú sa na dve hlavné zložky: 
1výdavky na osem existujúcich ZIS (pri 
zohľadnení toho, že platnosť rámcových 
dohôd o partnerstve pre tri z nich uplynie 
na konci roka 2024) a na založenie dvoch 
nových ZIS (v rokoch 2022 alebo 2023 
a 2025); ako aj 2) administratívne 
výdavky.

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne [2 500] miliónov 
EUR (83,3 % celkového rozpočtu EIT), čo 
zahŕňa [200] miliónov EUR pre regionálny 
inovačný program. Očakáva sa, že ZIS 
vďaka zavedeniu miery 
spolufinancovania zmobilizujú ďalších 
[1 500] miliónov EUR z verejných 
a súkromných zdrojov. Rozpočet na 
založenie dvoch nových ZIS (ktoré sa majú 
založiť v rokoch 2022 a 2025) bude 
približne [300] miliónov EUR. Ak bude 
pre EIT k dispozícii dodatočný rozpočet, 
EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Na financovanie existujúcich a nových ZIS 
sa predpokladá približne 96,7 % celkového 
rozpočtu EIT, čo zahŕňa:

a) aspoň 15% na regionálny inovačný 
program;

b) maximálne 3 % na vzdelávaciu 
iniciatívu zameranú na inovačné a 
podnikateľské kapacity vo vedomostnom 
trojuholníku;
c) približne 10% na založenie dvoch 
nových ZIS (pričom jedno sa má založiť v 
roku 2022 alebo 2023 a ďalšie v roku 
2025).
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Ak bude pre EIT k dispozícii dodatočný 
rozpočet, EIT môže založiť ďalšie ZIS.

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zavedie novú podpornú činnosť na 
pomoc pri rozvoji podnikateľskej 
a inovačnej kapacity inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania. Toto 
opatrenie bude vyžadovať horizontálne 
riadenie projektov a služby 
monitorovania. Na vykonávanie týchto 
činností je potrebných približne [400] 
miliónov EUR z rozpočtu EIT (max. 
14 %), pričom [120] miliónov EUR bude 
vyhradených na počiatočnú fázu (prvé tri 
roky) a zvyšok na fázu rozširovania 
(posledné štyri roky).

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude naďalej efektívne riadenou a 
dynamickou organizáciou. Náklady na 
administratívne výdavky pokrývajúce 
potrebné výdavky na zamestnancov, 
administratívu, infraštruktúru a prevádzku 
sa zvýšia, ale v priemere nepresiahnu 3 % 
rozpočtu EIT. Časť administratívnych 
výdavkov pokryje Maďarsko 
prostredníctvom bezplatného poskytnutia 
kancelárskych priestorov do konca roka 
2029. Z uvedeného vyplýva, že 
administratívne výdavky sa budú 
pohybovať okolo 73 miliónov EUR na 
roky 2021 – 2027. Ďalej sa uvádza 
rozdelenie rozpočtu:

EIT bude naďalej efektívne riadenou a 
dynamickou organizáciou. Náklady na 
administratívne výdavky EIT pokrývajúce 
potrebné výdavky na zamestnancov, 
administratívu, infraštruktúru a prevádzku 
sa zvýšia, ale v priemere nepresiahnu okolo 
3 % rozpočtu EIT. Časť administratívnych 
výdavkov pokryje Maďarsko 
prostredníctvom poskytnutia bezplatných 
kancelárskych priestorov do konca roka 
2029. Okrem toho sa vyvinie značné úsilie 
na zníženie administratívnych nákladov 
ZIS, ktoré sa v každom prípade musí 
udržať na rozumnom minime.
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Pozmeňujúci návrh 119

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 4 – obrázok

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[…] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Meranie vplyvu EIT sa bude v 
nasledujúcom programovom období 
naďalej zlepšovať, pričom sa zohľadnia 
doposiaľ získané poznatky a skúsenosti. 
EIT bude uplatňovať rámec hodnotenia, 
predkladania správ a monitorovania, 
ktorým sa zabezpečí súdržnosť s celkovým 
prístupom pre program Horizont Európa, a 
zároveň sa zabezpečí pružnosť. Konkrétne 
sa zlepšia mechanizmy spätnej väzby 
medzi Komisiou, EIT a ZIS, aby bolo 
možné jednotne, súdržne a efektívne plniť 
ciele.

Meranie vplyvu EIT sa bude 
v nasledujúcom programovom období 
naďalej zlepšovať, pričom sa zohľadnia 
doposiaľ získané poznatky a skúsenosti, 
ako aj potreba zosúladiť jeho postupy s 
postupmi v rámci programu Horizont 
Európa. EIT bude uplatňovať rámec 
hodnotenia, predkladania správ 
a monitorovania stanovený v programe 
Horizont Európa, a to s použitím 
ukazovateľov uvedených v prílohe V k 
nariadeniu [xxx], ktorým sa zriaďuje 
program Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.2.1. Preskúmanie EIT v polovici trvania
EIT podlieha dôkladnému priebežnému 
preskúmaniu v polovici trvania, ktoré 
uskutoční Komisia na základe 
pravidelných hodnotení stanovených v 
článku 19 nariadenia [xxx] o EIT. To sa 
uskutoční za pomoci nezávislých expertov 
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a vykoná sa najneskôr tri roky po začiatku 
nového finančného obdobia. Okrem iných 
prvkov sa v rámci tohto preskúmania v 
polovici trvania posúdia aj:
a) výsledky a dosahy vzdelávacej iniciatívy 
a jej možné pokračovanie;
b) účinnosť stratégií ZIS v oblasti 
finančnej udržateľnosti;
c) vykonávanie a dosah RIS;
d) uskutočniteľnosť ďalšieho zvyšovania 
spolupráce medzi EIT a všetkými 
vykonávacími orgánmi piliera III 
programu Európsky horizont s cieľom 
preskúmať, či EIT môže zohrávať 
horizontálnejšiu úlohu naprieč všetkými 
piliermi a/alebo stanoviť jednotné 
kontaktné miesto pre inovácie so súborom 
rôznych doplňujúcich činností.

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zhodnotenie 4.2.2. Hodnotenie a preskúmanie ZIS

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidelné hodnotenia činností EIT vrátane 
činností riadených prostredníctvom ZIS 
vykoná Komisia v súlade s ustanoveniami 
nariadenia o EIT a nariadenia o programe 
Horizont Európa. Pri týchto hodnoteniach 
sa bude posudzovať účinnosť, efektívnosť, 
relevantnosť, súdržnosť a pridaná hodnota 
EÚ činností EIT vrátane ZIS. Budú 
vychádzať z nezávislých externých 
hodnotení a budú tvoriť podklady pre 

Pravidelné hodnotenia činností EIT vrátane 
činností riadených prostredníctvom ZIS 
vykoná Komisia v súlade s ... [nariadenie 
o EIT (2019/0151/COD)] a nariadením o 
programe Horizont Európa.  Pri týchto 
hodnoteniach sa bude posudzovať 
účinnosť, efektívnosť, relevantnosť, 
súdržnosť a pridaná hodnota EÚ činností 
EIT vrátane ZIS. Budú vychádzať z 
nezávislých externých hodnotení a budú 
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celkové hodnotenie v polovici trvania a 
hodnotenie ex post programu Horizont 
Európa. Okrem toho EIT pred uplynutím 
7. a 14. roka fungovania podľa 
rámcových dohôd o partnerstve vykoná 
dôkladné preskúmanie každého ZIS.

tvoriť podklady pre celkové hodnotenie v 
polovici trvania a hodnotenie ex post 
programu Horizont Európa. 

EIT pred uplynutím 4., 7., 11. a 14. roka 
fungovania podľa rámcových dohôd 
o partnerstve vykoná dôkladné 
preskúmanie každého ZIS. Takéto 
preskúmanie vykonávajú nezávislí externí 
odborníci a pokračovanie ZIS podlieha 
kladnému rozhodnutiu správnej rady.

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predkladanie správ a monitorovanie 4.2.3. Predkladanie správ a monitorovanie

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predkladanie správ a monitorovanie 
prevádzkovej výkonnosti ZIS a ich 
výsledkov bude primárne vykonávať EIT 
v spolupráci so spoločnými korporátnymi 
službami programu Horizont Európa. 
Systém predkladania správ 
a monitorovania pre ZIS bude včlenený 
do celkového systému monitorovania 
programu Horizont Európa, a to najmä 
prostredníctvom zavedenia spoločných 
dátových modelov vrátane 
zhromažďovania údajov. Komisia sa bude 
podieľať na návrhu všetkých príslušných 
ukazovateľov a nástrojov vplyvu 
a monitorovania, ktoré EIT vytvorí alebo 
uplatní, aby sa zabezpečili kompatibilita 

Komisia sústavne monitoruje riadenie a 
vykonávanie činností ETI v súlade s 
článkom 45 nariadenia [xxx], ktorým sa 
zriaďuje program Horizont Európa. Údaje 
z projektov financovaných v rámci EIT sa 
zahrnú do databázy programu Horizont 
Európa. Komisia sa bude podieľať na 
návrhu všetkých príslušných ukazovateľov 
a nástrojov vplyvu a monitorovania, ktoré 
EIT vytvorí alebo uplatní, aby sa 
zabezpečili kompatibilita a súlad 
s celkovým systémom monitorovania 
programu Horizont Európa, a to vrátane 
kľúčových spôsobov dosahovania vplyvu, 
rámca kritérií pre európske partnerstvá 
a procesu strategického plánovania. Okrem 
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a súlad s celkovým systémom 
monitorovania programu Horizont Európa, 
a to vrátane kľúčových spôsobov 
dosahovania vplyvu, rámca kritérií pre 
európske partnerstvá a procesu 
strategického plánovania. Okrem toho EIT 
zohľadní zavádzanie metodiky Inovačný 
radar v rámci programu Horizont Európa a 
bude skúmať, ako by mohli Inovačný radar 
využívať ZIS na zlepšenie svojich činností 
monitorovania.

toho EIT zohľadní zavádzanie metodiky 
Inovačný radar v rámci programu Horizont 
Európa a bude skúmať, ako by mohli 
Inovačný radar využívať ZIS na zlepšenie 
svojich činností monitorovania.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Celkovo bude EIT zodpovedať za 
pravidelné monitorovanie prevádzkovej 
výkonnosti ZIS a neustále prispôsobovanie 
systémov monitorovania v súlade 
s rámcom monitorovania a predkladania 
správ pre európske partnerstvá programu 
Horizont Európa a v spolupráci so 
spoločnými korporátnymi službami daného 
programu. Výsledky tohto monitorovania 
budú tvoriť podklady pre procesy 
obchodného plánovania ZIS a rozhodovací 
proces EIT v oblasti prideľovania rozpočtu 
a prípravy rámcových dohôd o partnerstve 
so ZIS ako prijímateľmi.

Celkovo bude EIT zodpovedať za 
pravidelné monitorovanie prevádzkovej 
výkonnosti ZIS vrátane ich 
administratívnych výdavkov a neustále 
prispôsobovanie systémov monitorovania 
v súlade s rámcom monitorovania 
a predkladania správ pre európske 
partnerstvá programu Horizont Európa 
a v spolupráci so spoločnými korporátnymi 
službami daného programu. Výsledky 
tohto monitorovania budú tvoriť podklady 
pre viacročné procesy podnikateľského 
plánovania ZIS a rozhodovací proces EIT 
v oblasti prideľovania rozpočtu a prípravy 
rámcových dohôd o partnerstve so ZIS ako 
prijímateľmi.

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 7 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. vplyv na hospodárstvo/inovácie 
v podobe podnecovania zakladania a rastu 
spoločností, ako aj tvorby nových 
inovačných riešení na riešenie globálnych 

1. vplyv na hospodárstvo/inovácie v 
podobe podnecovania zakladania a rastu 
spoločností, ako aj tvorby nových 
inovačných riešení na riešenie globálnych 
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výziev, vytvárania priamych a nepriamych 
pracovných miest a mobilizovania ďalších 
verejných aj súkromných investícií;

výziev, vytvárania priamych a nepriamych 
pracovných miest a mobilizovania 
dodatočných verejných aj súkromných 
investícií;

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 7 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. vplyv na vedu a vzdelávanie 
v podobe posilňovania ľudského kapitálu 
v oblasti výskumu a inovácie, zlepšovania 
inovačných a podnikateľských zručností na 
individuálnej aj organizačnej úrovni 
a podpory otvoreného šírenia znalostí 
a inovácie v spoločnosti;

2. vplyv na vedu a vzdelávanie 
v podobe vytvárania nových znalostí, 
posilňovania ľudského kapitálu v oblasti 
výskumu a inovácie, zlepšovania 
inovačných a podnikateľských zručností na 
individuálnej aj organizačnej úrovni 
a podpory otvoreného šírenia znalostí 
a inovácie v spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 7 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. vplyv na spoločnosť v podobe 
politických priorít EÚ v oblastiach zmeny 
klímy, energetiky, surovín, zdravia alebo 
potravinárstva prostredníctvom inovačných 
riešení, spolupráce s občanmi a koncovými 
používateľmi, ako aj posilnenia využívania 
inovačných riešení v týchto oblastiach 
spoločnosti.

3. vplyv na spoločnosť v podobe 
politických priorít EÚ v oblastiach zmeny 
klímy (zmierňovania, prispôsobovania a 
odolnosti), energetiky, surovín, zdravia, 
výroby s pridanou hodnotou, mestskej 
mobility alebo potravinárstva 
prostredníctvom inovačných riešení, 
spolupráce s občanmi a koncovými 
používateľmi, ako aj posilnenia využívania 
inovačných riešení v týchto oblastiach 
spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 7 – bod 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. systémový vplyv, riešením 
komplexných a vzájomne prepojených 
problémov, vytváranie inovatívnych 
komplexných riešení, dosahovanie 
transformačných aplikácií s integrovanou 
pridanou hodnotou vo viacerých 
odvetviach, prispievanie k utváraniu 
politík Únie a riešenie globálnych 
spoločenských výziev v rámci každého 
spoločenstva ZIS a najmä vo vzťahoch 
medzi ZIS;

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vplyvy uvedené v treťom odseku sa 
merajú podľa ukazovateľov uvedených v 
prílohe V k nariadeniu [xxx], ktorým sa 
zriaďuje program Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V ďalej uvedenej tabuľke sa uvádza 
neúplný zoznam ukazovateľov riadenia 
a ich cieľov, ktoré bude EIT monitorovať 
v rokoch 2021 – 2027. Tieto ukazovatele 
poskytujú hlavné vstupné a výstupné údaje 
na monitorovanie dosahovania kľúčových 
cieľov EIT v období rokov 2021 – 2027, 
akými sú posilňovanie inovácie 
a podnikania prostredníctvom lepšieho 
vzdelávania, zvyšovanie svojho 
regionálneho vplyvu a otvorenosti voči 
potenciálnym partnerom 
a zainteresovaným stranám a uvádzanie 

V ďalej uvedenej tabuľke sa okrem toho 
uvádza neúplný zoznam ukazovateľov 
riadenia a ich cieľov, ktoré bude EIT 
monitorovať v rokoch 2021 – 2027. Tieto 
ukazovatele poskytujú hlavné vstupné 
a výstupné údaje na monitorovanie 
dosahovania kľúčových cieľov EIT 
v období rokov 2021 – 2027, akými sú 
posilňovanie inovácie a podnikania 
prostredníctvom lepšieho vzdelávania, 
zvyšovanie svojho regionálneho vplyvu 
a otvorenosti voči potenciálnym partnerom 
a zainteresovaným stranám a uvádzanie 



RR\1208489SK.docx 79/144 PE641.138v03-00

SK

nových inovačných riešení globálnych 
výziev na trh.

nových inovačných riešení globálnych 
výziev na trh.

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ďalšie ukazovatele, ako napríklad 
ukazovatele spoločenského vplyvu 
v oblastiach činnosti ZIS, vypracuje EIT 
spoločne s Komisiou v súlade 
s vypracovaním rámca ukazovateľov 
programu Horizont Európa, pričom sa 
v nich bude odzrkadľovať celkový prístup 
pre európske partnerstvá k podpore 
vedeckého, hospodárskeho a 
spoločenského vplyvu. Celkovo sa bude 
zosúladenie ukazovateľov vplyvu 
s programom Horizont Európa zameriavať 
na monitorovanie pokroku pri dosahovaní 
stanovených cieľov v priebehu času. 
Zabezpečí sa tak základný súbor 
porovnateľných podkladov o výsledkoch a 
vplyvoch, ktoré ZIS vygenerovali 
vzhľadom na ostatné časti programu. 
Okrem toho EIT zabezpečí, aby sa 
v systéme monitorovania zohľadnil pokrok 
vo vzťahu k činnostiam špecifickým pre 
model ZIS, ako sú integrácia 
vedomostného trojuholníka 
a podnikateľské zručnosti. Tieto dodatočné 
ukazovatele budú zamerané na 
monitorovanie pokroku a vplyvu 
v priebehu času. Ukazovatele týkajúce sa 
činností EIT v oblasti vzdelávania (vrátane 
činností podporujúcich kapacity inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania) budú 
napríklad monitorovať nadobúdanie 
zručností (krátkodobé hľadisko), kariérny 
postup (strednodobé hľadisko) a pracovné 
podmienky (dlhodobé hľadisko) ľudského 
kapitálu, zapojenie inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania 
a zlepšovanie kapacít (krátkodobé 
hľadisko) či úlohu a výkonnosť inštitúcií 

(Netýka sa slovenskej verzie.)        
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vysokoškolského vzdelávania v miestnych 
inovačných ekosystémoch (strednodobé 
a dlhodobé hľadisko).

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zabezpečí, aby boli údaje, ktoré zbiera 
prostredníctvom svojich vnútorných 
systémov monitorovania (vrátane 
výsledkov od ZIS) plne integrované do 
celkového systému správy údajov 
programu Horizont Európa. EIT zabezpečí, 
aby boli podrobné informácie vyplývajúce 
z jeho procesu monitorovania a hodnotenia 
včas sprístupnené a prístupné v spoločnej 
elektronickej databáze týkajúcej sa 
vykonávania programu Horizont Európa. 
Okrem toho EIT zabezpečí predkladanie 
osobitných správ o kvantitatívnych 
a kvalitatívnych vplyvoch vrátane 
viazaných a skutočne poskytnutých 
finančných príspevkov.

EIT zabezpečí, aby boli údaje, ktoré zbiera 
prostredníctvom svojich vnútorných 
systémov monitorovania (vrátane 
výsledkov od ZIS) plne prístupné a 
integrované do celkového systému správy 
údajov programu Horizont Európa s 
cieľom zvýšiť transparentnosť a 
otvorenosť. EIT zabezpečí, aby boli 
podrobné informácie vyplývajúce z jeho 
procesu monitorovania a hodnotenia včas 
sprístupnené a prístupné v spoločnej 
elektronickej databáze týkajúcej sa 
vykonávania programu Horizont Európa. 
Okrem toho EIT zabezpečí predkladanie 
osobitných správ o kvantitatívnych 
a kvalitatívnych vplyvoch vrátane 
viazaných a skutočne poskytnutých 
finančných príspevkov.

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – tabuľka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT: vypúšťa sa
– zlepší svoje súčasné systémy 
monitorovania a zavedie rámec 
predkladania správ a monitorovania 
vrátane ukazovateľov vplyvu, ktoré budú 
zosúladené s kľúčovými spôsobmi 
dosahovania vplyvu [programu Horizont 
Európa],
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– bude pravidelne monitorovať 
prevádzkovú výkonnosť ZIS a ich výstupy, 
výsledky a pokrok pri dosahovaní vplyvu 
v súlade s [rámcom programu Horizont 
Európa],
– zabezpečí vypracovanie osobitných 
spoločenských ukazovateľov v oblastiach 
činnosti ZIS a ich pravidelné 
monitorovanie v súlade s rámcom 
programu Horizont Európa pre 
spoločenský vplyv,
– zabezpečí predkladanie správ 
o kvantitatívnych a kvalitatívnych 
vplyvoch, ako aj o finančných 
príspevkoch,
– zabezpečí prístup k výsledkom a údajom 
projektu zo ZIS a ich integráciu do 
celkového systému správy údajov 
a predkladania správ programu Horizont 
Európa.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 5 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Vodné hospodárstvo, morské a 
námorné odvetvie a ekosystém

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kultúrny a kreatívny priemysel Kultúrny a 
kreatívny priemysel môže priniesť 
horizontálne riešenie množstva 
vznikajúcich výziev trvalej povahy, ktoré 
možno riešiť pomocou výskumných a 
inovačných činností. Tieto výzvy možno 
rozdeliť do štyroch pilierov: 1kreativita, 

Kultúrne a kreatívne odvetvia a priemysel1a 
môžu priniesť horizontálne riešenie 
množstva vznikajúcich výziev trvalej 
povahy, ktoré možno riešiť pomocou 
vzdelávacích, výskumných a inovačných 
činností. Tieto výzvy možno rozdeliť do 
štyroch pilierov: 1kreativita, kultúrna a 



PE641.138v03-00 82/144 RR\1208489SK.docx

SK

kultúrna rozmanitosť a hodnoty 
Európanov; 2. európska identita a 
súdržnosť; 3. európska zamestnanosť, 
odolnosť hospodárstva a inteligentný rast; 
4. Európa ako globálny aktér.

jazyková rozmanitosť a hodnoty 
Európanov; 2. európska identita a 
súdržnosť; 3. európska zamestnanosť, 
odolnosť hospodárstva a inteligentný rast; 
4. Európa ako globálny aktér.

__________________
1a Kultúrne a kreatívne odvetvia a 
priemysel sa týkajú všetkých odvetví a 
priemyslu, ktorých činnosti sú založené na 
kultúrnych hodnotách, kultúrnej 
rozmanitosti a jednotlivých a/alebo 
kolektívnych umeleckých a iných 
kreatívnych prejavoch, bez ohľadu na to, či 
sú tieto činnosti orientované na trh alebo 
nie sú, bez ohľadu na druh štruktúry, v 
ktorej sa realizujú, a nezávisle od spôsobu 
financovania tejto štruktúry. Medzi tieto 
činnosti patrí rozvoj zručností a talentu 
spolu s potenciálom tvorby inovácií, 
bohatstva a pracovných miest 
prostredníctvom vytvárania sociálnej a 
ekonomickej hodnoty vrátane riadenia 
duševného vlastníctva. Týkajú sa aj 
vývoja, tvorby, produkcie, šírenia a 
ochrany tovaru a služieb, ktoré 
predstavujú kultúrne, umelecké či iné 
kreatívne prejavy, ako aj súvisiace 
činnosti ako vzdelávanie a riadenie. 
Kultúrne a kreatívne odvetvia zahŕňajú 
okrem iného architektúru, archívy, 
umenie, knižnice a múzeá, umelecké 
remeslá, audiovíziu (vrátane filmu, 
televízie, softvéru, videohier, multimédií a 
hudobných nahrávok), hmotné i 
nehmotné kultúrne dedičstvo, dizajn, 
špičkový priemysel a módu vychádzajúce z 
kreativity, festivaly, hudbu, literatúru, 
divadelné umenie, knihy a vydavateľskú 
činnosť (noviny a časopisy), rozhlas a 
výtvarné umenie a reklamu.

: (S cieľom zosúladiť číslovanie bodov v prílohe sa body v prílohe I – bod 6 – odsek 1 – body 
7, 8 a 9 prečíslujú v neskoršej fáze postupu.)

Pozmeňujúci návrh 138
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kreativita a kultúrna rozmanitosť 
Európanov závisí od pružných 
a spoľahlivých kultúrnych a kreatívnych 
odvetví. Tieto odvetvia, najmä 
audiovizuálne a hudobné, však v dôsledku 
intenzívnejšej hospodárskej súťaže medzi 
globálnymi aktérmi a prechodu na 
digitalizáciu čelia množstvu výziev.

Kreativita a kultúrna rozmanitosť 
Európanov závisí od pružných 
a spoľahlivých kultúrnych a kreatívnych 
odvetví a priemyslu. Tieto odvetvia však 
v dôsledku intenzívnejšej hospodárskej 
súťaže medzi globálnymi aktérmi 
a prechodu na digitalizáciu čelia množstvu 
výziev.

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 2 – odrážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Producenti, distribútori, 
vysielatelia, kiná a všetky typy kultúrnych 
organizácií musia siahnuť po inováciách, 
aby dokázali pritiahnuť nové generácie 
divákov.

— Producenti, tvorcovia, distribútori, 
vysielatelia, kiná a všetky typy kultúrnych 
organizácií a podnikov musia siahnuť po 
inováciách, aby dokázali pritiahnuť 
divákov a zvýšiť ich počet, a vytvoriť nové 
postupy, služby, obsahy a postupy, ktoré 
poskytujú spoločenskú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 2 – odrážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Nedostatok podnikateľských 
a prierezových zručností v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle sa týka rovnako 
vznikajúcich, ako aj veľmi zrelých 
pododvetví, ktoré prechádzajú dôkladnou 
digitálnou transformáciou. Tieto zručnosti 
sú potrebné na inováciu a sú mimoriadne 
dôležité vzhľadom na zmeny na trhu práce, 
ktorým toto odvetvie čelí.

— Nedostatok podnikateľských 
a prierezových zručností v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle28 sa týka rovnako 
vznikajúcich, ako aj veľmi zrelých 
pododvetví, ktoré prechádzajú dôkladnou 
digitálnou transformáciou. Tieto zručnosti 
sú potrebné na inováciu a sú mimoriadne 
dôležité vzhľadom na zmeny na trhu práce, 
ktorým toto odvetvie čelí.

__________________ __________________
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28 Kultúrne a kreatívne študijné odbory 
európskych univerzít sa zväčša 
zameriavajú na tzv. kreatívnu časť a ich 
absolventi nie sú vždy pripravení na vstup 
na moderný trh práce, keďže im chýbajú 
prierezové (podnikateľské, digitálne, 
finančné riadenie) zručnosti. Pokiaľ ide 
o inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, 
EÚ zaostáva za USA v komunikačných 
a mediálnych štúdiách (zatiaľ čo univerzity 
v EÚ majú lepšie výsledky v tradičnejších 
disciplínach ako výtvarné umenie a dizajn 
či múzické umenia).

28 Kultúrne a kreatívne študijné odbory 
európskych univerzít sa zväčša 
zameriavajú na tzv. kreatívnu časť a ich 
absolventi nie sú vždy pripravení na vstup 
na moderný trh práce, keďže im chýbajú 
prierezové (podnikateľské, digitálne, 
finančné riadenie) zručnosti. Pokiaľ ide 
o inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, 
EÚ zaostáva za USA v komunikačných 
a mediálnych štúdiách (zatiaľ čo univerzity 
v EÚ majú lepšie výsledky v tradičnejších 
disciplínach ako výtvarné umenie a dizajn 
či múzické umenia). Kultúrne dedičstvo je 
dôležitým zdrojom inovácie, poskytuje 
dobrú návratnosť investícií a významné 
hospodárske príjmy.

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 2 – odrážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- Kultúrne dedičstvo je dôležitým 
zdrojom inovácie, poskytuje dobrú 
návratnosť investícií a významné 
hospodárske príjmy, ale jeho potenciál je 
stále nevyužitý. Môže mať veľký prospech 
zo ZIS zameraných na kultúrny a 
kreatívny priemysel, pretože je 
katalyzátorom udržateľnej obnovy 
zameranej na kultúrne dedičstvo a 
zásadným stimulom pre vzdelávanie a 
celoživotné vzdelávanie a zároveň 
podporuje spoluprácu a sociálnu 
súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spoločenské výzvy týkajúce sa európskej Spoločenské výzvy týkajúce sa európskej 
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identity a súdržnosti sa vo všeobecnosti 
vyznačujú nedostatkom premostenia medzi 
rôznymi časťami spoločnosti, a to aj medzi 
rôznymi územiami. Zahŕňajú otázky 
týkajúce sa sociálneho vylúčenia, potreby 
užších medzikultúrnych prepojení 
a rozvíjania zmyslu pre spolupatričnosť na 
základe kultúrnej rozmanitosti 
a spoločného dedičstva, ktoré by sa dali 
riešiť intenzívnejším zapojením do činností 
spoločenstva, inováciami v oblasti 
projektovania, architektúry a využívania 
verejného priestoru, ako aj kultúrne 
podmienenými sociálnymi inováciami. 
Konkrétne:

identity a súdržnosti sa vo všeobecnosti 
vyznačujú nedostatkom premostenia medzi 
rôznymi časťami spoločnosti, a to aj medzi 
rôznymi územiami. Zahŕňajú otázky 
týkajúce sa sociálneho vylúčenia, potreby 
užších medzikultúrnych prepojení, 
ochrany jazykovej rozmanitosti, vrátane 
menšinových jazykov, a rozvíjania zmyslu 
pre spolupatričnosť na základe kultúrnej 
rozmanitosti a spoločného dedičstva, ktoré 
by sa dali riešiť intenzívnejším zapojením 
do činností spoločenstva, inováciami 
v oblasti projektovania, architektúry 
a využívania verejného priestoru, ako aj 
kultúrne podmienenými spoločenskými 
inováciami. Konkrétne:

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 3 – odrážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Medzi výskumníkmi a výskumom a 
priemyslom existuje nedostatočná 
spolupráca, ako aj nedostatočná 
koordinácia úsilia v oblasti výskumu a 
vývoja, výmeny metód, výsledkov a 
najlepších postupov. Okrem toho väčšia 
časť výskumu v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle sa nepremietla do praxe, čo 
vedie k opakovaniu, keďže výskumníci 
často nevedia o podobných projektoch.

— Medzi výskumníkmi a výskumom a 
priemyslom, verejnými organizáciami a 
organizáciami tretieho sektora existuje 
nedostatočná spolupráca, ako aj 
nedostatočná koordinácia úsilia v oblasti 
výskumu a vývoja, výmeny metód, 
výsledkov a najlepších postupov. Okrem 
toho väčšia časť výskumu v kultúrnych a 
kreatívnych odvetviach a priemysle sa 
nepremietla do praxe, čo vedie k 
opakovaniu, keďže výskumníci často 
nevedia o podobných projektoch.

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 3 – odrážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Veľká časť regionálnych priorít 
inteligentnej špecializácie v Európe sa 

— Veľká časť regionálnych priorít 
inteligentnej špecializácie v Európe sa 
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kultúrou zaoberá z rozdielnych uhlov 
pohľadu (napr. z pohľadu kultúrneho 
dedičstva, kreatívneho priemyslu atď.) 
Vzhľadom na dôležitú úlohu kultúry a 
kreativity pre hospodársky a sociálny 
rozvoj miest a regiónov a ich schopnosť 
významnejšie pomáhať pri riešení 
problematiky nerovnosti v Európe je 
potenciál ZIS pre kultúrny a kreatívny 
priemysel vysoký.

kultúrou zaoberá z rozdielnych uhlov 
pohľadu (napr. z pohľadu kultúrneho 
dedičstva, kreatívneho priemyslu atď.) 
Vzhľadom na dôležitú úlohu kultúry a 
kreativity pre hospodársky a sociálny 
rozvoj miest a regiónov a ich schopnosť 
významnejšie pomáhať pri riešení 
problematiky nerovnosti v Európe je 
potenciál tohto ZIS vysoký.

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

K výzvam súvisiacim s európskou 
zamestnanosťou, odolnosťou hospodárstva 
a inteligentným rastom patria hospodárske 
otázky ako nezamestnanosť (najmä 
nezamestnanosť mladých) a celosvetová 
hospodárska súťaž.

K súčasným výzvam súvisiacim 
s európskou zamestnanosťou, odolnosťou 
hospodárstva a inteligentným rastom patria 
sociálno-hospodárske otázky ako riešenie 
nezamestnanosti (najmä nezamestnanosti 
mladých), zlepšovanie zručností a 
pracovného prostredia a vyrovnávanie sa 
s celosvetovou hospodárskou súťažou.

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 4 – odrážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Európsky priemysel čelí výzve 
v podobe digitalizácie a globalizácie a ich 
významnému vplyvu na to, ako umelci 
produkujú a distribuujú svoje diela 
a oslovujú publikum. Tradičný hodnotový 
reťazec ovplyvnili kolaps trhu s diskami 
DVD, nové očakávania spotrebiteľov 
a pretrvávajúca moc amerických štúdií, 
ako aj vzostup digitálnych gigantov ako 
Amazon, iTunes, Google a Netflix.

— Európsky priemysel je výrazne 
zasiahnutý globalizáciou, digitalizáciou a 
technologickou inováciou. Tento vývoj 
zmenil spôsob, akým umelci produkujú 
a distribuujú svoje diela a oslovujú 
publikum Mení tradičné obchodné modely 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu a 
zásadným spôsobom odklonili očakávania 
a správanie spotrebiteľov. Kolaps trhov 
predávajúcich fyzický tovar, ako sú CD a 
DVD, ako aj vzostup poskytovateľov 
digitálneho obsahu, ako sú Amazon, 
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Alibaba, iTunes, Google a Netflix, ako aj 
rastúca sila produkčných spoločností 
mimo Európy výrazne ovplyvnili tradičný 
hodnotový reťazec.

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon úloha Európy ako globálneho 
aktéra zahŕňa aj nevyhnutnosť zlepšiť 
rozširovanie kultúrneho obsahu v Európe. 
Európa musí zostať konkurencieschopná 
v digitálnom súperení o vytváranie nových 
technológií (napr. umelá inteligencia, 
internet vecí, blockchain), pre ktoré je 
kultúrny a kreatívny priemysel celosvetovo 
významným zdrojom obsahu, produktov 
a služieb. Okrem toho kultúrny a kreatívny 
priemysel (napr. dizajn, architektúra atď.) v 
celosvetovom meradle aktívne prispieva k 
udržateľnému rozvoju a stimuluje vznik 
ekologických inovácií, zatiaľ čo kultúrny 
obsah (literatúra, film a umenie) môže 
zvyšovať informovanosť o ekologických 
problémoch a pôsobiť na verejnú mienku.

A napokon úloha Európy ako globálneho 
aktéra zahŕňa aj nevyhnutnosť zlepšiť 
rozširovanie európskeho kultúrneho 
obsahu. Európa musí zostať 
konkurencieschopná v digitálnom súperení 
o vytváranie nových technológií (napr. 
umelá inteligencia, internet vecí, 
blockchain), pre ktoré je kultúrny a 
kreatívny priemysel významným zdrojom 
obsahu, produktov a služieb. Okrem toho 
kultúrny a kreatívny priemysel (napr. 
dizajn, architektúra atď.) v celosvetovom 
meradle aktívne prispieva k udržateľnému 
rozvoju a stimuluje vznik ekologických 
inovácií, zatiaľ čo kultúrny obsah 
(literatúra, film a umenie) môže zvyšovať 
informovanosť o ekologických problémoch 
a pôsobiť na verejnú mienku.

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS EIT zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel pomôže vďaka svojmu 
holistickému a integrovanému prístupu 
riešiť všetky uvedené výzvy. Keďže takéto 
ZIS bude relevantné pre takmer všetky 
oblasti nášho života, spoločnosti 
a hospodárstva, bude mať význam z 
hľadiska hospodárskeho a spoločenského 

ZIS EIT zamerané na kultúrne a kreatívne 
odvetvia a priemysel pomôže vďaka 
svojmu holistickému a integrovanému 
prístupu riešiť všetky uvedené výzvy. 
Keďže takéto ZIS bude relevantné pre 
takmer všetky oblasti nášho života, 
spoločnosti a hospodárstva, bude mať 
význam z hľadiska hospodárskeho a 
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vplyvu, vďaka čomu sa otvoria strategické 
príležitosti pre hospodárske, technologické 
a sociálne inovácie.

spoločenského vplyvu, vďaka čomu sa 
otvoria strategické príležitosti pre 
hospodárske, technologické a sociálne 
inovácie. Bude tiež zohrávať kľúčovú 
úlohu pri posilňovaní znalostí a 
neustáleho vzdelávania, čo umožní 
vysokoškolským inštitúciám s umeleckým 
zameraním zohrávať významnú úlohu pri 
rozvoji hybridných zručností a 
podnikateľského zmýšľania, ktoré je v 
súlade s potrebami priemyslu.

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kultúrne inovácie vychádzajúce z 
kreativity posilňujú európsku 
konkurencieschopnosť buď priamo 
vytváraním nových podnikov a pracovných 
miest, alebo nepriamo vytváraním 
medziodvetvových výhod pre celé 
hospodárstvo, zlepšovaním kvality života a 
zvyšovaním príťažlivosti Európy. Kultúrny 
a kreatívny priemysel je čoraz viac 
vnímaný ako nový zdroj inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu 
a pracovných miest, keďže v EÚ 
zamestnáva viac ako 12 miliónov ľudí, čo 
je 7,5 % všetkých zamestnaných ľudí v 
EÚ.

Kultúrne inovácie vychádzajúce z 
kreativity posilňujú európsku 
konkurencieschopnosť buď priamo 
vytváraním nových podnikov a pracovných 
miest, alebo nepriamo vytváraním 
medziodvetvových výhod pre celé 
hospodárstvo, zlepšovaním kvality života a 
zvyšovaním príťažlivosti Európy. Kultúrny 
a kreatívne odvetvia (napr. kultúrne 
dedičstvo a umenie) sú čoraz viac 
vnímané ako nový zdroj inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu 
a pracovných miest. Tieto odvetvia už 
zamestnávajú viac ako 12 miliónov ľudí v 
Únii, čo je viac ako 7,5 % všetkých 
zamestnaných ľudí v EÚ. Kultúrne 
dedičstvo je kľúčovou zložkou kultúrnych 
a kreatívnych odvetví a významne 
prispieva k príťažlivosti európskych 
regiónov, miest, obcí a vidieckych oblastí. 
Je hnacou silou investícií súkromného 
sektora, priťahovania talentov, voľného 
zakladania podnikov a priameho a 
nepriameho vytvárania pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh 150
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Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prínos kultúry a kreativity k inováciám sa 
neobmedzuje iba na priamy vplyv 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu, 
keďže inovácia je všeobecne čoraz viac 
stimulovaná netechnologickými faktormi, 
ako sú kreativita, dizajn a nové 
organizačné procesy alebo obchodné 
modely. Konkrétne má kultúrny a 
kreatívny priemysel so svojimi osobitnými 
hodnotovými reťazcami (t. j. hudba, dizajn, 
móda, audiovízia, videohry, architektúra 
atď.) výraznú inovačnú kapacitu 
z ekonomického hľadiska a dokáže 
stimulovať inováciu aj v iných odvetviach 
hospodárstva.

Prínos kultúry a kreativity k inováciám je 
všeobecne čoraz viac stimulovaný 
netechnologickými faktormi, ako sú 
kreativita, dizajn a nové organizačné 
procesy alebo obchodné modely. 
Konkrétne majú sektory so svojimi 
osobitnými hodnotovými reťazcami (t. j. 
hudba, dizajn, móda, audiovízia, videohry, 
architektúra atď.) výraznú inovačnú 
kapacitu z ekonomického hľadiska 
a dokáže stimulovať inováciu aj v iných 
odvetviach hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kultúra a účasť na kultúrnych aktivitách 
má priamy vplyv na pohodu občanov. 
Kultúrny a kreatívny priemysel posilňuje 
spoločenské hodnoty identity, demokracie 
a zapojenia do činností spoločenstva. 
Kultúra má veľký potenciál posilňovať 
európsky zmysel pre spolupatričnosť, pri 
ktorom je hlavným prínosom rozmanitosť. 
To je mimoriadne dôležité pre odolnosť, 
sociálny prístup, spoločenskú súdržnosť, 
boj proti radikalizácii a rodovú rovnosť, 
ako aj pri riešení politických neistôt 
a potreby zjednotenia v Európe.

Kultúra a účasť na kultúrnych aktivitách 
má priamy vplyv na pohodu občanov. 
Kultúra má veľký potenciál posilňovať 
európsky zmysel pre spolupatričnosť, pri 
ktorom je hlavným prínosom rozmanitosť. 
To je mimoriadne dôležité pre odolnosť, 
sociálny prístup, spoločenskú súdržnosť, 
boj proti radikalizácii a rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 8 – odsek 3



PE641.138v03-00 90/144 RR\1208489SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prínos kultúry a kreativity k inováciám sa 
neobmedzuje iba na priamy vplyv 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu, 
keďže inovácia je všeobecne čoraz viac 
stimulovaná netechnologickými faktormi, 
ako sú kreativita, dizajn a nové 
organizačné procesy alebo obchodné 
modely. Konkrétne má kultúrny a 
kreatívny priemysel so svojimi osobitnými 
hodnotovými reťazcami (t. j. hudba, dizajn, 
móda, audiovízia, videohry, architektúra 
atď.) výraznú inovačnú kapacitu 
z ekonomického hľadiska a dokáže 
stimulovať inováciu aj v iných odvetviach 
hospodárstva.

Prínos kultúry a kreativity k inováciám je 
všeobecne čoraz viac stimulovaný 
netechnologickými faktormi, ako sú 
kreativita, dizajn a nové organizačné 
procesy alebo obchodné modely. 
Konkrétne majú sektory so svojimi 
osobitnými hodnotovými reťazcami (t. j. 
hudba, dizajn, móda, audiovízia, videohry, 
architektúra atď.) výraznú inovačnú 
kapacitu z ekonomického hľadiska 
a dokáže stimulovať inováciu aj v iných 
odvetviach hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kultúra a účasť na kultúrnych aktivitách 
má priamy vplyv na pohodu občanov. 
Kultúrny a kreatívny priemysel posilňuje 
spoločenské hodnoty identity, demokracie 
a zapojenia do činností spoločenstva. 
Kultúra má veľký potenciál posilňovať 
európsky zmysel pre spolupatričnosť, pri 
ktorom je hlavným prínosom rozmanitosť. 
To je mimoriadne dôležité pre odolnosť, 
sociálny prístup, spoločenskú súdržnosť, 
boj proti radikalizácii a rodovú rovnosť, 
ako aj pri riešení politických neistôt 
a potreby zjednotenia v Európe.

Kultúra a účasť na kultúrnych aktivitách 
má priamy vplyv na pohodu občanov. 
Kultúra má veľký potenciál posilňovať 
európsky zmysel pre spolupatričnosť, pri 
ktorom je hlavným prínosom rozmanitosť. 
To je mimoriadne dôležité pre odolnosť, 
sociálny prístup, spoločenskú súdržnosť, 
boj proti radikalizácii a rodovú rovnosť.

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 8 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS EIT zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel posilní príležitosti pre vytváranie 
sietí, spoluprácu, spoločnú tvorbu a prenos 
know-how medzi vzdelávacími 
a výskumnými inštitúciami a podnikmi 
v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, ako 
aj v ostatných odvetviach spoločnosti 
a hospodárstva. Bude pôsobiť ako 
katalyzátor zdola nahor a zhora nadol pri 
iniciatívach na regionálnej, vnútroštátnej 
úrovni či únijnej úrovni. Vypracuje 
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 iných odvetviach poskytne 
znalosti a zručnosti potrebné na realizáciu 
inovačných riešení a ich premenu na 
podnikateľské príležitosti. Umožní ďalšie 
vzájomné obohacovanie s inými 
hospodárskymi a priemyselnými 
odvetviami, čo bude slúžiť ako akcelerátor 
inovácie.

ZIS EIT zamerané na kultúrne a kreatívne 
odvetvia a priemysel posilní príležitosti pre 
vytváranie sietí, spoluprácu, spoločnú 
tvorbu a prenos know-how medzi 
vzdelávacími, výskumnými, verejnými 
organizáciami a organizáciami tretieho 
sektora v kultúrnych a kreatívnych 
odvetviach, ako aj v ostatných odvetviach 
spoločnosti a hospodárstva. Bude pôsobiť 
ako katalyzátor zdola nahor a zhora nadol 
pri iniciatívach na regionálnej, 
vnútroštátnej úrovni či únijnej úrovni. 
Vypracuje 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 iných odvetviach poskytne 
znalosti a zručnosti potrebné na realizáciu 
inovačných riešení a ich premenu na nové 
kultúrne, spoločenské a obchodné 
príležitosti. Umožní ďalšie vzájomné 
obohacovanie s inými hospodárskymi 
a priemyselnými odvetviami, čo bude 
slúžiť ako akcelerátor inovácie.

Pozmeňujúci návrh 155
Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel bude dopĺňať množstvo ďalších 
iniciatív Únie, ako aj iniciatív na úrovni 
členských štátov. Hlavné synergie 
očakávané na úrovni EÚ sa uvádzajú ďalej.

ZIS zamerané na kultúrne a kreatívne 
odvetvia a priemysel bude dopĺňať 
množstvo ďalších iniciatív Únie, ako aj 
iniciatív na úrovni členských štátov. 
Hlavné synergie očakávané na úrovni EÚ 
sa uvádzajú ďalej.
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Pozmeňujúci návrh 156

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Od ZIS zameraného na kultúrny a 
kreatívny priemysel sa očakáva, že 
zabezpečí 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. Budúce ZIS by mohlo 
poskytovať aj 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. Okrem toho by mohol efektívne 
dopĺňať iné časti programu Horizont 
Európa, intervenciu existujúceho 
spoločenstva EIT Digital a akcií 
plánovaných v rámci iných programov EÚ, 
ako sú InvestEU, Digitálna Európa alebo 
fondy politiky súdržnosti.

Od ZIS zameraného na kultúrne a 
kreatívne odvetvia a priemysel sa očakáva, 
že zabezpečí silné synergie s príslušnými 
politickými iniciatívami v rámci programu 
Horizont Európa, a najmä v rámci piliera II 
s klastrom [Kultúra, kreativita a 
inkluzívna spoločnosť] a jeho oblastí 
intervencie, pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo 
a demokraciu. Budúce ZIS by mohlo 
poskytovať aj vzácne horizontálne vstupy 
v rámci rôznych činností, ktoré majú 
prebehnúť v klastri [digitálny priemysel a 
kozmický priestor], a to najmä pokiaľ ide 
o výrobné technológie, v ktorých potreba 
vývoja nových produktov do veľkej miery 
závisí od kultúrnych a kreatívnych odvetví 
a priemyslu. Okrem toho by mohol 
efektívne dopĺňať iné časti programu 
Horizont Európa, intervenciu existujúceho 
spoločenstva EIT Digital a akcií 
plánovaných v rámci iných programov EÚ, 
ako sú InvestEU, Erasmus, Kreatívna 
Európa, Digitálna Európa alebo fondy 
politiky súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento nový program Kreatívna Európa 
bude veľmi významný pre činnosti ZIS 
zameraného na kultúrny a kreatívny 
priemysel. V programe sa uvádzajú oblasti 
a osobitné výzvy na predkladanie ponúk, 
v ktorých sa zohľadňujú niektoré 
z uvedených výziev, ktorým dané odvetvie 
čelí (napr. kreatívne zručnosti 
a zamestnanosť, obchodné modely atď.), 

Tento nový program Kreatívna Európa 
bude veľmi významný pre činnosti tohto 
ZIS. V programe sa uvádzajú oblasti 
a osobitné výzvy na predkladanie ponúk, 
v ktorých sa zohľadňujú niektoré 
z uvedených výziev, ktorým dané odvetvie 
čelí (napr. kreatívne zručnosti 
a zamestnanosť, obchodné modely atď.), 
pričom by sa mali zabezpečiť silné 
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pričom by sa mali zabezpečiť silné 
synergie a komplementárnosť. V rámci 
programu Kreatívna Európa a v súvislosti 
s obmedzeným prístupom k financiám pre 
kultúrne a kreatívne odvetvia však možno 
očakávať synergie so záručným 
mechanizmom pre kultúrne a kreatívne 
odvetvia, finančným nástrojom na pomoc 
pri rozširovaní kultúrnych a kreatívnych 
projektov poskytovaním poistenia 
finančným sprostredkovateľom.

synergie a komplementárnosť. V rámci 
programu Kreatívna Európa a v súvislosti 
s obmedzeným prístupom k financiám pre 
kultúrne a kreatívne odvetvia však možno 
očakávať synergie so záručným 
mechanizmom pre kultúrne a kreatívne 
odvetvia, finančným nástrojom na pomoc 
pri rozširovaní kultúrnych a kreatívnych 
projektov poskytovaním poistenia 
finančným sprostredkovateľom.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 1 – bod 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Platforma stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu (S3) identifikovala mnoho 
stratégií pre výskum a inováciu, ktoré sa 
zameriavajú na kultúrny a kreatívny 
priemysel a skúmajú nové väzby medzi 
lokálnym kapitálom, potenciálnymi trhmi 
a spoločenskými výzvami prostredníctvom 
zapojenia veľkého počtu podnikateľov. 
Stratégia S3 sa predovšetkým zaoberá 
propagáciou nových partnerstiev medzi 
výskumnými organizáciami, podnikmi 
a subjektmi verejného sektora, ktorá si 
vyžaduje zriadenie nových platforiem 
spolupráce.

Platforma stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu (S3) identifikovala mnoho 
stratégií pre výskum a inováciu, ktoré sa 
zameriavajú na kultúrne a kreatívne 
odvetvia a priemysel a skúmajú nové 
väzby medzi lokálnym kapitálom, 
potenciálnymi trhmi a spoločenskými 
výzvami prostredníctvom zapojenia 
veľkého počtu podnikateľov. Stratégia S3 
sa predovšetkým zaoberá propagáciou 
nových partnerstiev medzi výskumnými 
organizáciami, podnikmi a subjektmi 
verejného sektora, ktorá si vyžaduje 
zriadenie nových platforiem spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS EIT zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel je najvhodnejšie na riešenie 
uvedených závažných hospodárskych 
a spoločenských výziev. Kreativita je 
hlavným predpokladom inovácie a ZIS 

ZIS EIT zamerané na kultúrne a kreatívne 
odvetvia a priemysel je najvhodnejšie na 
riešenie uvedených závažných 
hospodárskych a spoločenských výziev. 
Kreativita je kľúčovým stimulom inovácie 
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zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel má schopnosť rozvíjať tvorivosť 
vychádzajúcu z kultúry a pomôcť pri 
posilňovaní konkurencieschopnosti 
a inteligentného rastu Európy.

a ZIS zamerané na kultúrne a kreatívne 
odvetvia a priemysel má kapacitu rozvíjať 
umeleckú tvorivosť vychádzajúcu z 
kultúry a pomôcť posilňovať 
konkurencieschopnosť, udržateľnosť, 
prosperitu a inteligentný rast Európy.

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – tabuľka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS EIT zamerané na kultúrny a 
kreatívny priemysel:

vypúšťa sa

 – zmierni fragmentáciu inovačného 
prostredia kultúrnych a kreatívnych 
odvetví posilňovaním vytvárania 
inovačných ekosystémov, v ktorých sa 
budú spájať aktéri a siete naprieč 
odvetviami a disciplínami na miestnej, 
regionálnej, národnej a únijnej úrovni, 
– vyškolí ďalšiu generáciu inovátorov 
v kultúrnom a kreatívnom priemysle 
a vybaví ich potrebnými podnikateľskými 
a odbornými zručnosťami, aby 
prosperovali v rýchlo sa meniacom 
prostredí,
– prispeje k vypracovaniu správnych 
rámcových podmienok umožňujúce 
premenu nápadov na nové technológie 
a sociálne inovácie, ktorými sa zlepší 
kvalita života občanov EÚ a ktoré im 
prinesú prospech,
– posilní zakladanie a rozvoj nových 
podnikov v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle prostredníctvom mobilizovania 
investícií a dlhodobých záväzkov 
podnikateľského odvetvia,
– zabezpečí súčinnosť s existujúcimi ZIS, 
ako aj s ostatnými európskymi 
partnerstvami, programami a iniciatívami, 
aby sa inovácie rozšírili za hranice 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu do 
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iných hospodárskych odvetví,
– posilní postavenie EÚ ako globálneho 
aktéra v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle, a to využívaním kreativity 
a kultúrnej rozmanitosti Európanov.

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 a. Príloha 1B.a.
Prehľad znalostného a inovačného 
spoločenstva zameraného na vodné 
hospodárstvo, morské a námorné odvetvie 
a ekosystém (ďalej „ZIS-Voda“)
1. Integrovaný prístup
Integrovaný prístup ku kľúčovým 
hospodárskym, environmentálnym a 
sociálnym výzvam v oblasti úniového 
vodného hospodárstva, morského a 
námorného odvetvia a ekosystému 
pokrýva širokú škálu tradičných a 
vznikajúcich hospodárskych odvetví, ktoré 
sú neoddeliteľne späté s prírodnými 
ekosystémami, ktoré sú pod tlakom. Táto 
oblasť bude zohrávať kľúčovú úlohu pri 
vytvorení klimaticky neutrálnej, 
udržateľnej a konkurencieschopnej 
Európy do roku 2050, keďže nové 
technológie a potreba dekarbonizácie 
hospodárstva by nemali viesť k ďalšiemu 
nárastu využívania morských a vodných 
zdrojov a ničenia ekosystémov. Moria, 
oceány a vnútrozemské vody zohrávajú 
ústrednú úlohu v klimatických procesoch, 
v oblasti ľudského zdravia a blahobytu, 
pri zabezpečovaní potravín, kritických 
ekosystémových službách, energii z 
obnoviteľných zdrojov a pri iných 
zdrojoch, ako aj pri ochrane biodiverzity.
ZIS-Voda stojí pred výzvou, ktorá spočíva 
v tom, aby sa z degradácie sladkovodného 
a morského ekosystému vytvorila 
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príležitosť pre konkurencieschopné a 
udržateľné obehové modré hospodárstvo. 
Túto výzvu možno riešiť len vďaka 
multidisciplinárnemu a integrovanému 
prístupu, ktorý zohľadňuje vzájomné 
prepojenie medzi vodou na jednej strane a 
klímou, ochranou a obnovou 
ekosystémov, potravinami, pôdou, 
spoločnosťou, energiou a iným na strane 
druhej. ZIS-Voda by sa mohlo zosúladiť s 
týmito piliermi, ktoré sú plne v súlade s 
usmerneniami k prvému strategickému 
plánu pre Horizont Európa1a:
a) zachovanie a obnova morskej 
biodiverzity a vodných ekosystémov;
b) dostatočná dostupnosť, kvalita a 
bezpečnosť vody;
c) udržateľné plánovanie a riadenie 
vnútrozemských vodných, pobrežných a 
morských zdrojov;
d) prispievanie k potravinovej a výživovej 
bezpečnosti;
e) rozvoj modrého hospodárstva.
2. Význam a vplyv
ZIS-Voda a jeho holistický a integrovaný 
prístup pomôže riešiť výzvy uvedené v 
bode 1, plniť priority Únie a pomôže Únii 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja. 
OSN sa na obdobie rokov 2021 – 2030 
chystá vyhlásiť dekádu vedy o oceánoch 
pre udržateľný rozvoj, ktorej motto bude 
Veda, ktorú potrebujeme, aby sme mali 
oceány, aké chceme1d. ZIS-Voda by malo 
byť súčasťou tejto celosvetovej komunity. 
Okrem toho má ZIS-Voda potenciál 
podporovať viaceré ciele udržateľného 
rozvoja, najmä cieľ č. 6 Čistá voda a 
hygiena, cieľ č. 11 Udržateľné mestá a 
spoločenstvá, cieľ č. 13 Opatrenia v 
oblasti klímy a cieľ č. 14 Život pod vodou. 
V správe Medzivládneho panelu o zmene 
klímy (IPCC) o oceánoch a kryosfére 
(2019)1e sa poskytujú spoľahlivé dôkazy o 
hrozivom vývoji v budúcnosti, ktorý si 
vyžaduje naliehavé opatrenia: je potrebné 
čo najrýchlejšie zvýšiť odolnosť 
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ekosystémov prostredníctvom znižovania 
dosahov a existujúcich a nových stresorov 
a pripraviť sa na extrémne výkyvy hladiny 
morí a ohrozenie pobrežných oblastí.
Podľa najnovších údajov z roku 2017 
zavedené odvetvia modrej ekonomiky 
zamestnávali viac ako štyri milióny osôb v 
Únii, dosiahli obrat 658 miliárd EUR a 
vytvorili hrubú pridanú hodnotu vo výške 
180 miliárd EUR1f. Nezahŕňa to 
vznikajúce odvetvia modrého 
hospodárstva, ako sú modrá energia, 
modré biohospodárstvo a biotechnológia, 
ktoré ponúkajú významný potenciál pre 
rast a zamestnanosť, najmä v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem 
toho existujú spoľahlivé dôkazy, ktoré 
svedčia o tom, že morský výskum a 
vzdelávanie majú pozitívny hospodársky 
vplyv na miestne pobrežné hospodárstva. 
Samotná skutočnosť, že takmer 45 % 
obyvateľstva Únie (214 miliónov ľudí) 
žije v pobrežných regiónoch, dokazuje, že 
ZIS-Voda má význam a má potenciálny 
vplyv.
ZIS-Voda je plne zakotvené v nových 
politických cieľoch Únie, ako sa uvádza v 
európskej zelenej dohode. Preto je 
naliehavo potrebné, aby Únia rozvíjala 
ďalšiu generáciu výskumných 
pracovníkov, inovátorov a podnikateľov v 
tejto oblasti. Jedinečná integrácia 
vzdelávania, technológií a inovácií v 
rámci modelu vedomostného trojuholníka 
EIT bude prispievať k týmto všeobecným 
a ambicióznym cieľom Únie. Prispeje k 
zabezpečeniu toho, aby potenciál ozdraviť 
planétu, ktorý majú oceány, moria a 
vnútrozemské vody, ich ekosystémy a 
hospodárstva, bol do roku 2030 plne 
pochopený, uvoľnený a využitý, a to 
najmä prostredníctvom budovania 
ľudských kapacít a posilnenia výskumu a 
inovácií zameraných na ochranu a 
obnovu ekosystémov. Ako sa preukázalo v 
posúdení vplyvu návrhu EIT, ZIS-Voda 
nie je obmedzené na konkrétny 
hospodársky sektor, ale je potrebné pre 
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mnohé odvetvia a celý environmentálny 
ekosystém, aby udržateľným spôsobom 
prosperovali1g.
Prispeje aj k prioritám uvedeným v 
oznámení o európskej zelenej dohode1h z 
januára 2020, a to najmä k:

– stratégii z farmy na vidličku
– akčnému plánu nulového znečistenia 
pre ovzdušie, vodu a pôdu
– iniciatívam na zvýšenie kapacity 
vnútrozemských vodných ciest a zlepšenie 
ich riadenia
– Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity.
3. Synergie a komplementárnosť 
s existujúcimi iniciatívami
ZIS-Voda nielenže vytvorí najväčšiu 
možnú synergiu s príslušnými politickými 
iniciatívami Únie, ako aj v rámci 
programu Horizont Európa, ale bude tiež 
vzájomne pôsobiť na medzinárodnej 
úrovni s príslušnými iniciatívami OSN a 
opatreniami v oblasti cieľov udržateľného 
rozvoja.
Pokiaľ ide o politické iniciatívy Únie, 
ZIS-Voda bude nielen v súlade s 
prioritami vymedzenými v rámcovej 
smernici o vode, v rámcovej smernici o 
morskej stratégii a v smernici o 
námornom priestorovom plánovaní. 
Prispeje tiež k prioritám uvedeným v 
oznámení o európskej zelenej dohode1i, 
najmä pokiaľ ide o stratégiu z farmy na 
vidličku, akčný plán nulového znečistenia 
ovzdušia, vody a pôdy a iniciatívy na 
zvýšenie kapacity vnútrozemských 
vodných ciest a zlepšenie ich riadenia a 
stratégie Únie v oblasti biodiverzity.
Niektoré regionálne stratégie pre 
inteligentnú špecializáciu (S3) 
identifikovali mnoho stratégií v oblasti 
výskumu a inovácií, ktoré sa zameriavajú 
na morské a vodné odvetvia a skúmajú 
nové väzby medzi lokálnym kapitálom, 
potenciálnymi trhmi a spoločenskými 
výzvami zapojením veľkého počtu aktérov 
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z podnikateľskej oblasti. ZIS-Voda by to 
malo považovať za výhodu pri výbere 
žiadostí o strediská spoločného 
umiestnenia a inovačné centrá, pričom sa 
zabezpečí maximálna interakcia s 
príslušnými regionálnymi orgánmi.
Pokiaľ ide o podčasti programu Horizont 
Európa, musí sa zabezpečiť silná 
komplementárnosť a treba sa vyhnúť 
duplicite, najmä pokiaľ ide o:
– oblasť misie zdravé oceány, moria, 
pobrežné a vnútrozemské vody;
– zastrešujúce partnerstvo pre klimaticky 
neutrálne, udržateľné a produktívne 
modré hospodárstvo;
– zoskupenia piliera II;
– iniciatívy spoločného programovania 
(JPI), najmä JPI-Voda a JPI-Oceány;
– výskumnú infraštruktúru;
– EIC a EIB na zavádzanie sľubných 
inovácií.
EIB v posledných rokoch zohrávala 
dôležitú úlohu pri podpore verejného a 
súkromného sektora pri budovaní 
udržateľného modrého hospodárstva. EIB 
zvýšila úvery na projekty v oblasti 
výskumu a inovácie v modrom 
hospodárstve. EIB bola napríklad jedným 
z prvých veriteľov pri projektoch v oblasti 
veternej energie na mori a pomohla 
financovať približne 40 % všetkej 
kapacity odvetvia veternej energie v Únii1j.
4. Záver
ZIS-Voda je najvhodnejšie na riešenie 
hlavných hospodárskych, 
environmentálnych a spoločenských 
výziev uvedených v tejto prílohe. Toto 
ZIS-Voda je potrebné najmä na 
budovanie ľudských kapacít, nájdenie 
inovatívnych riešení pre ochranu a 
obnovu ekosystémov a premenu projektov 
na akcie.
ZIS-Voda bude:
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– podporovať integrovaný a 
multidisciplinárny prístup 
prostredníctvom spolupráce medzi 
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, 
výskumnými organizáciami, inovačnými 
spoločnosťami a organizáciami tretieho 
sektora s cieľom zabezpečiť, aby sa Únia 
do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou, 
udržateľnou a konkurencieschopnou;
– spájať subjekty a siete naprieč 
odvetviami a disciplínami na miestnej, 
regionálnej a národnej úrovni a na úrovni 
Únie, najmä vďaka identifikácii 
príslušných stratégií pre inteligentnú 
špecializáciu v oblasti výskumu a inovácií 
(RIS3) a ďalších regionálnych stratégií, 
ktoré zahŕňajú odvetvia modrého 
hospodárstva;
– odborne pripravovať a rozvíjať ďalšiu 
generáciu výskumných pracovníkov a 
inovátorov v odvetviach modrého 
hospodárstva tým, že ich vybaví 
potrebnými podnikateľskými 
a technologickými zručnosťami, ktoré sú 
nutné pre udržateľný a 
konkurencieschopný vývoj. To bude 
zahŕňať spoločne uznávané a bezplatné 
vzdelávacie moduly, ako aj dlhodobý plán 
rozvoja ľudských zdrojov;
– prispievať k vypracovaniu rámcových 
podmienok umožňujúcich premenu 
nápadov na nové technológie a sociálne 
inovácie, ako aj ich využitie na trhu, s 
cieľom zlepšiť kvalitu života občanov 
Únie a priniesť im úžitok;
– vytvárať synergie s ostatnými 
existujúcimi partnerstvami Únie, misiami 
programu Horizont Európa, iniciatívami 
spoločného programovania, s Európskou 
radou pre inováciu a EIB s cieľom 
rozšíriť inovácie, umožniť ostatným 
odvetviam udržateľným spôsobom 
prosperovať a zvýšiť trhové využitie a 
spoločenské prijatie inovačných riešení.
– posilniť postavenie Únie ako 
globálneho aktéra v oblasti vedy o 
oceánoch a v oblasti námornej 
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bezpečnosti, riadenia vnútrozemských vôd 
a ochrany a obnovy ekosystémov.
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/re
search_and_innovation/strategy_on_resea
rch_and_innovation/documents/ec_rtd_or
ientations-he-strategic-plan_122019.pdf
1b in: Správa o modrom hospodárstve za 
rok 2019, s. 28.
1c V súlade s oblasťou intervencie 4.4, ako 
sa uvádza v usmerneniach k strategickému 
plánu pre Horizont Európa.
1d https://www.oceandecade.org/
1e https://www.ipcc.ch/srocc/
1f In: Správa o modrom hospodárstve za 
rok 2019, s. 7.
1g 
https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/impact-
assessment-swd-330-final.pdf
1h 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu
ropean-green-deal-communication_en.pdf
1h 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu
ropean-green-deal-communication_en.pdf
1j In: Správa o modrom hospodárstve za 
rok 2019 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/676bbd4a-7dd9-11e9-
9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-98228766
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a jeho znalostné a inovačné spoločenstvá 
(ďalej len „ZIS“) zohrávajú od svojho vzniku v roku 2008 dôležitú úlohu pri obohacovaní 
inovačných ekosystémov, odbornej príprave tisícov výskumných pracovníkov, vytváraní 
nových podnikov a zlepšovaní spolupráce a prenosu technológií medzi univerzitami, 
výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom.

EIT je veľmi dôležitý pri riešení hlavných prekážok inovácie v Únii, ale ešte musí dosiahnuť 
svoj plný potenciál. Táto revízia by mala vychádzať z dosiahnutých výsledkov a mala by 
opraviť určité aspekty a prispôsobiť predpisy novému kontextu. Vzhľadom na digitalizáciu a 
hospodársku súťaž z iných regiónov musia kroky Únie nabrať nové tempo, aby sa dosiahli 
všetky jej ciele – vrátane európskej zelenej dohody – a aby sa stala technologicky nezávislou.

Tematické zameranie budúcich ZIS si zasluhuje dôkladnú pozornosť. Priority EIT by mali 
odrážať výzvy tejto doby. Domnievame sa, že nové ZIS navrhnuté Komisiou – kultúrny 
a kreatívny priemysel – je veľmi sľubné, ale chceli by sme navrhnúť aj nové ZIS, ktoré súvisí 
s vodou a ktoré by malo začať fungovať v roku 2025.

Zásady

Tento návrh správy vychádza z troch hlavných zásad podporovaných rôznymi opatreniami. 
Tieto zásady sú rovnováha, udržateľnosť a zjednodušenie.

Rovnováha je kľúčovým a komplexným faktorom. Súčasné geografické rozloženie ZIS a 
grantov je nadmerne koncentrované a medzi jednotlivými krajinami a dokonca aj medzi 
rôznymi regiónmi tej istej krajiny existujú veľké rozdiely. Hoci excelentnosť musí zostať 
prednostným kritériom pre prideľovanie finančných prostriedkov, v celej Európe, a nielen v 
najbohatších regiónoch polovice členských štátov, existujú bunky excelentnosti. EIT musí byť 
nástrojom budovania kapacít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a umožňovať ešte väčšiu 
cirkuláciu mozgov v rámci Únie. Rodová rovnováha musí byť tiež pravidlom. Ženám sa v 
rámci projektov a štruktúr EIT a ZIS musí udeľovať osobitná pozornosť, keďže predstavujú 
nevyužitý talent, ktorý je kľúčom k transformácii nášho hospodárstva. Nedostatočné 
zastúpenie žien vedie k strate talentov pre európsku spoločnosť, slabej rozmanitosti na 
pracovisku, nedostatočnému zastúpeniu žien vo vedúcich pozíciách a k potenciálnej hrozbe 
pre hľadanie vedeckej excelentnosti a vytváranie inovačných podnikov. Napokon, musíme 
dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi tromi piliermi vedomostného trojuholníka – 
vzdelávaním, inováciami a výskumom. ZIS pri pôsobení v celom hodnotovom reťazci sledujú 
osobitný cieľ: podporovať podnikanie v rôznych oblastiach odbornosti. Bez skutočnej 
integrácie medzi vzdelávaním, inováciami a výskumom sa však tento cieľ nedosiahne. Na to, 
aby EIT plnil svoju úlohu, je nutné predovšetkým venovať pozornosť vzdelávaniu a iniciovať 
inštitucionálne zmeny v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, vytvárať inovatívne 
projekty, nové podniky a služby. 

Udržateľnosť je viacrozmerná a má finančné, sociálne, územné a environmentálne aspekty. 
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ZIS musia mobilizovať externé investície a po 15 rokoch inštitucionálneho financovania zo 
strany Únie sa musia stať finančne udržateľnými. Pre existujúce ZIS to je stále výzva a 
určitá flexibilita tohto harmonogramu by mohla byť prospešná. Geografické rozdiely a 
nerovnosti – nielen medzi členskými štátmi, ale aj v rámci ich území – sa riešia na regionálnej 
a miestnej úrovni, čo podporuje územnú udržateľnosť Únie. To, že sa súčasné priority EÚ – 
najmä naše environmentálne obavy – odrážajú v činnostiach ZIS, opodstatňuje existenciu 
týchto ZIS. Preto sa navrhuje nové ZIS zamerané na vodnú oblasť.

Zásada zjednodušenia pozostáva z prijatia používateľsky ústretových riešení vo všetkých 
aspektoch: administratívnom, finančnom a v štruktúre samotného EIT a jeho ZIS. Hlavnú 
pozornosť musíme venovať záujmom prijímateľov grantov a zníženiu ich administratívnej 
záťaže. Naším cieľom je znížiť zložitosť, podporiť výsledky a inovačné výstupy a zosúladiť 
pravidlá EIT a ZIS s pravidlami programu Horizont Európa.
Hlavné opatrenia

1. Posilnené vysokoškolské vzdelávanie
Na začlenenie podnikateľskej kultúry v celej spoločnosti je pre EIT potrebná lepšia rovnováha 
vo vedomostnom trojuholníku, najmä zvýšenie kapacít inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
na vytváranie talentov a nových zručností. Je to dosiahnuteľné vyváženým, udržateľným a 
jednoduchým spôsobom:

i. Rozšíriť pravidelné činnosti ZIS v oblasti vysokoškolského vzdelávania. To znamená 
rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie ľudských zdrojov z hľadiska celoživotného 
vzdelávania, odbornú prípravu, mentorské činnosti a systematické využívanie bezplatných 
hromadných otvorených online kurzov, aby sa v čo najširšej možnej miere šírili 
vzdelávacie výstupy ZIS. Kľúčom k lepšiemu fungovaniu nášho podnikateľského a 
inovačného ekosystému bude spolupráca so súkromným sektorom;

ii. Nová iniciatíva v podobe podpornej akcie na posilnenie inovačnej kapacity inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania musí byť neoddeliteľnou súčasťou podnikateľských plánov 
a rozpočtu ZIS. Túto iniciatívu v oblasti vysokoškolského vzdelávania budú vykonávať 
priamo sektorové ZIS prostredníctvom otvorených a transparentných výziev; nejde o 
samostatnú podpornú akciu na úrovni EIT.

2. Zvýšená otvorenosť, transparentnosť a viditeľnosť
EIT a ZIS systematicky zavádzajú otvorené a transparentné výzvy na výber nových partnerov, 
nových projektov a na zriadenie nových stredísk spoločného umiestnenia. Je nevyhnutné, aby 
sa tieto výzvy a podmienky účasti v širokej miere zverejnili. Takisto navrhujeme vytvoriť sieť 
styčných dôstojníkov, ktorí budú v rámci národných kontaktných miest programu Horizont 
Európa v kontakte s EIT v každom členskom štáte.

A napokon, na to, aby sa zvýšila zrozumiteľnosť financovania inovácií zo strany EÚ, všetky 
vykonávacie orgány v rámci piliera Inovatívna Európa programu Horizont Európa budú čoraz 
užšie spolupracovať. Možnosť zriadiť jednotné kontaktné miesto pre inovácie na úrovni EÚ 
sa zhodnotí počas preskúmania EIT v polovici trvania.

3. Rozšírené geografické rozloženie
Regionálny inovačný program (RIS) bol privilegovaným nástrojom na rozšírenie geografickej 
základne činností EIT a ZIS. Jeho potenciál však zostal do značnej miery nevyužitý, najmä 
pre nedostatok synergií a rozdielne pravidlá medzi štrukturálnymi a investičnými fondmi 
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Únie (EŠIF) a rámcovým programom pre výskum a inovácie. V nasledujúcom finančnom 
období môžu RIS a uvedená nová sieť styčných dôstojníkov podporovať vyváženejšiu 
cirkuláciu mozgov a geografické rozloženie v rámci Únie, a to najmä tým, že:

- použitie RIS sa stane povinným;
- použijú sa synergie s EŠIF na vytvorenie – v rámci EIT – systémov financovania 

podobných rozširujúcim sa akciám rámcového programu pre výskum a inovácie (tímová 
spolupráca, partnerstvá a zapojenie vedúcich výskumných pracovníkov EVP);

- podporí sa návrat vysokokvalifikovaných osôb do domovskej krajiny, najmä do tých 
krajín, ktoré trpia vyšším únikom mozgov; synergie s ERC, akciami Marie Curie-
Skłodowskej, ako aj národnými programami pre návratné granty by mohli zohrávať 
kľúčovú úlohu;

- zmobilizujú sa štrukturálne a investičné fondy Únie na vytvorenie nových stredísk 
spoločného umiestnenia a/alebo nových výskumných infraštruktúr;

- zabezpečí sa, aby boli činnosti ZIS zakotvené v stratégiách pre inteligentnú špecializáciu. 
Okrem toho EIT a ZIS pri riešení návrhov ex aequo uprednostňujú návrhy, ktoré spĺňajú 
viac z týchto špecifikácií:

- návrh je schopný mobilizovať príspevky z EŠIF.
- návrh zahŕňa vyšší počet regiónov, ktorých výkonnosť v oblasti výskumu a inovácie je 

nedostatočná;
- návrh je v spoločenstve EIT nedostatočne zastúpený.
- v návrhu je zapojený väčší počet MSP.
- návrh má lepšie vyvážené zastúpenie mužov a žien v projektových tímoch.
Pritom sa nesmie zabúdať na to, že hlavným kritériom zostáva excelentnosť.

4. Preskúmaný a zjednodušený model financovania
S cieľom znížiť administratívne zaťaženie, zosúladiť pravidlá s pravidlami programu 
Horizont Európa a nabádať ZIS, aby sa stali rýchlejšie finančne udržateľnými, navrhujeme, 
aby:

i. sa počas celej životnosti ZIS uplatňovali tri namiesto štyroch mier spolufinancovania s 
cieľom priblížiť ich k postupom v rámci programu Horizont Európa;

ii. podľa odporúčania Európskeho dvora audítorov z roku 2016 EIT udeľoval ZIS len 
viacročné granty (dva alebo podľa možnosti tri roky) a aby sa trvanie podnikateľských 
plánov ZIS zosúladilo s trvaním grantov;

iii. sa výnimky z dohody o udeľovaní grante v rámci programu Horizont Európa obmedzili na 
riadne odôvodnené prípady a aby podliehali delegovanému aktu;

iv. v súlade s programom Horizont Európa administratívne náklady EIT a ZIS neprekročili 
5 %;

v. sa zvážilo aj predĺženie platnosti rámcovej dohody ZIS o partnerstve na ďalšie tri roky, o 
ktorom rozhodne správna rada po nezávislom posúdení, a to s cieľom zabezpečiť 
financovanie základných činností, ktoré nie sú komerčne životaschopné.

Okrem toho je mimoriadne dôležité, aby ZIS mobilizovali rôzne zdroje súkromného a 
verejného financovania. Mali by však byť externými investormi (regióny, spoločnosti, 
nadácie). Úsilie zamerané na finančnú udržateľnosť nemôže viesť k zvýšeniu poplatkov, 
členských poplatkov, ktoré ZIS požadujú od partnerov. Podobne, úsilie zamerané na finančnú 
udržateľnosť nesmie viesť k zníženiu grantového financovania ani k prechodu na finančné 
nástroje (úvery alebo kombinované financovanie), s výnimkou činností, ktoré sú bližšie trhu. 
Tento aspekty majú osobitný význam pre malé subjekty, ako sú MSP.
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5. Dve nové ZIS zriadené v presne vymedzených prioritných oblastiach
Nové ZIS navrhnuté pre kultúrny a kreatívny priemysel je veľmi sľubné a jeho zameranie by 
malo zohľadňovať zachovanie a zhodnocovanie európskeho kultúrneho dedičstva a umenia. 
Tento návrh správy plne podporuje harmonogram navrhnutý na začatie výzvy týkajúcej sa 
tohto nového ZIS v prvom roku nasledujúceho finančného obdobia.

S cieľom umožniť dôkladnú prípravu zainteresovaných strán a koordináciu s procesom 
strategického plánovania programu Horizont Európa je dôležité uviesť tému druhého 
navrhovaného ZIS. Sme presvedčení, že pokiaľ ide o prioritné oblasti určené v strategickom 
inovačnom programe EIT, najvyšší prospech na úrovni EÚ prináša oblasť vody. Je plne v 
súlade s novými prioritami EÚ v rámci európskej zelenej dohody, ako aj s medzinárodnými 
iniciatívami, ako je iniciatíva OSN – dekáda vedy o oceánoch pre udržateľný rozvoj od roku 
2021 do roku 2030. Preto sa dodáva nová príloha, v ktorej sa navrhuje ZIS týkajúce sa 
vodného hospodárstva, morského a námorného odvetvia a ekosystému („ZIS-Voda“).

6. Rodový rozmer zohľadnený vo všetkých oblastiach
Absolventky doktorandského štúdia sú výrazne nedostatočne zastúpené v oblasti IKT (21 %), 
inžinierstva, výroby a stavebníctva (29 %). Činnosti ZIS v oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy musia venovať väčšiu pozornosť potrebe zvrátiť tento trend. V prípade dvoch 
projektov s rovnakým počtom bodov má prednosť projekt s lepšou rodovou vyváženosťou. 
EIT zohráva osobitnú monitorovaciu úlohu pri činnostiach vykonávaných na tento účel.
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PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJCOVI 
POSKYTLI PODNETY

Od môjho vymenovania za spravodajkyňu pre strategický inovačný program EIT som mala 
príležitosť konfrontovať svoje postoje s mnohými zainteresovanými subjektmi z verejnej i 
súkromnej sféry, ktoré požiadali o možnosť prediskutovať návrh Komisie a svoje nápady, ako 
ho zlepšiť v závislosti od rozličných potrieb. 

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje prehľad všetkých stretnutí a telefonátov za uplynulé 
mesiace so súkromnými subjektmi, ktoré aktívne pôsobia v rozličných formách EIT a 
činnostiach ZIS.

Organizácia Dátum a hodina Témy zasadnutia
Správna rada EIT 21.10.2019 – 18.30 h Fungovanie EIT, vzťahy medzi správnou radou a ZIS, 

význam pripomienok Dvora audítorov, výsledky EIT 
doposiaľ

ZIS pre suroviny a 
zdravie

24.10.2019 – 08.30 h – 
09.30 h

Činnosti, fungovanie a doposiaľ zaznamenané výsledky 
ZIS, zlepšenia návrhu Komisie, rozpočet, krivka 
financovania, otvorenosť a geografická vyváženosť, 
finančná udržateľnosť, vzdelávanie, nové ZIS. 

Hewlett Packard 
(HP)

6.11.2019 – 11.30 h – 
12.00 h

Účasť HP na činnostiach ZIS Digital

ZIS InnoEnergy 23.10.2019 Činnosti, fungovanie a doposiaľ zaznamenané výsledky 
ZIS, zlepšenia návrhu Komisie, rozpočet, krivka 
financovania, otvorenosť a geografická vyváženosť, 
finančná udržateľnosť, vzdelávanie, nové ZIS.

ZIS Potraviny 21.01.2020 Činnosti, fungovanie a doposiaľ zaznamenané výsledky 
ZIS, zlepšenia návrhu Komisie, rozpočet, krivka 
financovania, otvorenosť a geografická vyváženosť, 
finančná udržateľnosť, činnosti vzdelávania a odbornej 
prípravy, nové ZIS.

Frontiers Open 
Access Platform

06.02.2020 Otvorená veda, otvorený prístup a interakcie medzi 
redakčnou platformou a zverejňovaním výsledkov EIT a 
ZIS.

Okrem bilaterálnych stretnutí spravodajkyňa usporiadala niektoré verejné aktivity a zúčastnila 
sa na nich a počas nich bolo možné zhromaždiť ďalšie názory a klásť otázky príslušným 
subjektom. Boli to:

- oficiálna služobná cesta, ktorú usporiadal výbor ITRE, do Budapešti a Viedne v 
ústredí EIT a niektorých centier spoločného umiestnenia v dňoch 28. – 30. októbra 
2019 – správa o služobnej ceste s ďalšími podrobnosťami a súhrn diskusií poskytneme 
na požiadanie; 

- verejné podujatie s raňajkami usporiadané so sieťou Knowledge 4 Innovation v 
Európskom parlamente 13. novembra 2019, o Európskej rade pre inovácie, na ktorom 
sa zúčastnili niektorí zástupcovia ZIS a mnohé iné zainteresované strany. Okrem iných 
otázok sa hovorilo aj o vzťahoch medzi Európskou radou pre inovácie a EIT;

- Verejná konferencia usporiadaná spolu so sieťou Knowledge 5 Innovation v 
Európskom parlamente 4. februára 2020 za účasti riaditeľa EIT, zástupcov niektorých 
ZIS, tieňových spravodajcov Európskeho parlamentu a iných zainteresovaných strán.

Spravodajkyni boli tiež doručené návrhy formou emailov a pozičných dokumentov aj od týchto 
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subjektov: ZIS Klíma The Guild; Misia Nórska do Európskej únie YERUN; ECIU; Otvorená 
univerzita Katalánska; Coimbra Goup; Business Bridge Europe; ELIA.
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9.6.2020

STANOVISKO VÝBORU PRE KULTÚRU A VZDELÁVANIE

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe 
Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: Stimulácia 
inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:  Vlad-Marius Botoş

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca požaduje vymedziť vysokú úroveň inovácie v právnych predpisoch, ktoré 
upravujú činnosť EIT v rámci jeho nového strategického inovačného programu (SIP) na roky 
2021 – 2027.

Hoci rozhodujúce je vzdelávanie v oblasti podnikania, EIT je aj technologickým inštitútom. 
Základom najlepších trvalých inovácií sú vedecké a technické vynálezy. Technické 
vzdelávanie by preto malo stredobodom záujmu všetkých znalostných a inovačných 
spoločenstiev (ZIS) a inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (IVV), ktoré sa do činnosti 
inštitútu zapájajú.

1. V SIP sa stanovuje stratégia, ciele a priority EIT na roky 2021 – 2027 a vymedzujú sa jeho 
kľúčové činnosti, plánované výsledky a zdroje potrebné na uvedené obdobie. 

2. Zabezpečuje zosúladenie programu EIT s programom Horizont Európa.

3. Zaručuje spoluprácu a komplementárne opatrenia s ďalšími relevantnými programami, 
prioritami a záväzkami Únie.

4. Zavádza sa ním aj regionálny inovačný program (RIP), ktorý prispieva k lepšej 
geografickej vyváženosti.

Keďže inštitút doteraz úspešne prispieval k rastu tzv. vedomostného trojuholníka, 
spravodajkyňa víta návrh Komisie a úlohu EIT pri posilňovaní konkurencieschopnosti EÚ 
prostredníctvom jeho podpory inovačného ekosystému. 

EIT predstavuje jednu z hlavných hybných síl inovácie zameraných na ciele a je schopný 
riešiť problémy spoločnosti v oblastiach ako: udržateľné inovácie, inovácie a podnikateľské 
zručnosti vo svetle celoživotného vzdelávania, vysoký štandard technického vysokoškolského 
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vzdelávania a vysokoškolského vzdelávania zameraného na podnikanie, nové trhovo 
orientované riešenia globálnych výziev, synergia a pridaná hodnota v celom programe 
Horizont Európa.

Spravodajca konštatuje niektoré významné úspechy, najmä: 

- ZIS InnoEnergy – skladovanie energie – Uzavreté grafénové pulzátory pre automobilový 
priemysel a letecký a kozmický priemysel so životnosťou viac ako milión použití, ktoré sa 
dobíjajú za menej ako 2 sekundy;

- ZIS ClimateChange – využívanie energie – automatické zariadenie na ovládanie 
klimatizácie – momentálne najväčšia konkurencia pre Google NEST v Európe;

- ZIS Zdravie – mobilné zariadenia, ktoré umožňujú predpovedať dlhodobé ochorenia, 
napríklad Alzheimerovu chorobu a fibriláciu predsiení.

Spravodajca oceňuje úspechy súčasných ZIS a vyzýva EIT, aby naďalej podporoval ich rast a 
autoritu a keď sa skončia rámcové dohody o partnerstve, aby ich sprevádzal pri prechode na 
finančnú udržateľnosť.

Spravodajca víta navrhované otvorenie nového ZIS v oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu CCI v roku 2021 s cieľom využiť potenciál tvorivosti v oblasti kultúry, najmä 
digitálny a technologicky rozvoj, a pomáhať pri posilňovaní konkurencieschopnosti Európy a 
jej inteligentného rastu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Všeobecné ciele

Všeobecné ciele EIT sú:
a) posilniť udržateľné inovačné 
ekosystémy vychádzajúce z výziev v celej 
Únii, ktoré pomáhajú riešiť globálne 
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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; ako aj
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. Plnenie 
cieľov prebieha prostredníctvom podpory 
poskytovanej ZIS a prostredníctvom 
činností koordinovaných na úrovni EIT.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Článok 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1b
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.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Článok 1 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1c
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 Únie a riešení spoločenských výziev.
2. ZIS zamerané na kultúrny a 
kreatívny priemysel má:
a) podporovať technickú inováciu 
prepájaním podnikov a výskumu vo 
všetkých odvetviach a disciplínach na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni Únie;
b) vyškoliť ďalšiu generáciu 
inovátorov v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle a vybaviť ich potrebnými 
technickými a odbornými zručnosťami 
súvisiacimi s podnikaním a nevyhnutnými 
pre úspech v rýchlo sa meniacom 
prostredí;
c) prispievať 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;
d) poskytnutie prostredia s cieľom 
zabezpečiť, aby sa rozvíjal rámec pre 
certifikáciu umeleckých, kultúrnych a 
kreatívnych schopností a štúdií, ako aj 
súbežné uznanie titulov a iných zručností 
medzi členskými štátmi, ktoré podporujú 
mobilitu, viditeľnosť a nediskriminačný 
prístup k príležitostiam európskym 
občanom, ktorí si uplatňujú svoje právo 
na voľný pohyb;
e) podporiť zakladanie a rozvoj 
nových podnikov v kultúrnom 
a kreatívnom priemysle mobilizáciou 
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investícií, potrebných zdrojov 
a dlhodobých záväzkov podnikateľského 
sektoru, ktoré dopĺňajú iné nástroje;
f) vytvoriť 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; ako aj
g) posilňovať 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.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bol zriadený v roku 2008 s cieľom 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Presadzoval 
integráciu vzdelávania, podnikania 
a výskumu (vedomostný trojuholník) 
a silný dôraz na podnikateľský talent 
a inovačné zručnosti. V hodnotení EIT 
v polovici trvania z roku 2018 sa potvrdilo, 
že hlavný dôvod existencie EIT naďalej 
pretrváva a že model integrácie 
vedomostného trojuholníka zameraného na 
inováciu je naďalej relevantný.

EIT bol zriadený v roku 2008 s cieľom 
prispievať k udržateľnému hospodárskemu 
rastu a konkurencieschopnosti 
posilňovaním inovačnej kapacity členských 
štátov a Európskej únie. Presadzoval 
integráciu vzdelávania, podnikania 
a výskumu (vedomostný trojuholník) 
a silný dôraz na podnikateľský talent 
a inovačné zručnosti. V hodnotení EIT 
v polovici trvania z roku 2018 sa potvrdilo, 
že hlavný dôvod existencie EIT naďalej 
pretrváva a že model integrácie 
vedomostného trojuholníka zameraného na 
inováciu je naďalej relevantný. Pridaná 
hodnota EIT spočíva v jedinečnom modeli 
inovácií, ktorý by tento SIP mal zachovať 
a podporovať.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Desať rokov po zriadení EIT sa tempo 
inovácie významne zrýchlilo. Inovácia 
pretvára hospodárske odvetvia, od základu 
mení existujúce podniky a prináša 
nevídané príležitosti. V meniacom sa 
svetovom hospodárskom poriadku 
a zintenzívňujúcej sa medzinárodnej 
konkurencii je EÚ čoraz závislejšia od 
talentov a ich inovačnej kapacity. Spoločné 
navrhovanie, spolupráca a spoločná tvorba 
naprieč viacerými disciplínami a oblasťami 
vzdelávania, podnikania a výskumu neboli 
nikdy také dôležité na riešenie globálnych 
výziev súvisiacich so zmenou klímy 
a neudržateľným využívaním prírodných 
zdrojov, digitálnou transformáciou, 
demografickými zmenami alebo 
budúcnosťou zdravotnej starostlivosti 
a potravinárstva, ako je to v súčasnosti.

Desať rokov po zriadení EIT sa tempo 
inovácie významne zrýchlilo. Inovácia 
pretvára hospodárske odvetvia, od základu 
mení existujúce podniky a prináša 
nevídané príležitosti. V meniacom sa 
svetovom hospodárskom poriadku 
a zintenzívňujúcej sa medzinárodnej 
konkurencii je EÚ čoraz závislejšia od 
talentov a ich inovačnej kapacity. Spoločné 
navrhovanie, spolupráca a spoločná tvorba 
naprieč viacerými disciplínami a oblasťami 
vzdelávania, výskumu podnikania 
verejnými organizáciami a organizáciami 
tretieho sektora a občianskou 
spoločnosťou neboli nikdy také dôležité na 
riešenie globálnych výziev súvisiacich so 
zmenou klímy a neudržateľným 
využívaním prírodných zdrojov, digitálnou 
transformáciou, kultúrnymi a 
demografickými zmenami alebo 
budúcnosťou zdravotnej starostlivosti 
a potravinárstva, ako je to v súčasnosti.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[Návrhom programu Horizont Európa] 
pre nový rámcový program, ktorým sa 
podporuje výskum a inovácia na roky 
2021 – 2027, sa Európska komisia pevne 
zaviazala zvyšovať inovačný potenciál 
Európy, aby mohla reagovať na budúce 
výzvy. EIT zohráva pri podporovaní 
inovácie významnú úlohu, pretože spája 
podnikanie, vzdelávanie, výskum, subjekty 
verejného sektora a občiansku spoločnosť, 
a táto úloha je navyše posilnená 
začlenením EIT do [piliera Inovatívna 
Európa] v [návrhu programu Horizont 
Európa]. V [návrhu programu Horizont 
Európa] sa zohľadňuje čoraz 

Programom Horizont Európa sa Európska 
komisia rozhodne zaviazala ďalej 
zvyšovať inovačný potenciál Európy, aby 
mohla reagovať na budúce výzvy. Pri 
podpore inovácií zohráva EIT významnú 
úlohu, pretože spája podnikanie, 
vzdelávanie, výskum, subjekty verejného 
sektora a občiansku spoločnosť, a táto 
úloha je navyše posilnená jeho začlenením 
do [piliera Inovatívna Európa] programu 
Horizont Európa. Program Horizont 
Európa odráža rastúce vedecké a 
technické ambície EÚ. EIT by mal 
zabezpečovať nevyhnutnú excelentnosť 
vzdelávania v oblasti podnikania a 
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intenzívnejšia ambícia EÚ v oblasti 
inovácie a potreba jej napĺňania.

technických inovácií.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každé ZIS pozostáva z piatich až desiatich 
stredísk spoločného umiestnenia22, ktorých 
úlohou je pôsobiť ako geografické centrá 
praktickej integrácie vedomostného 
trojuholníka. Ich organizácia a štruktúra 
vyplýva z príslušných vnútroštátnych 
a regionálnych súvislostí a je založená na 
celoeurópskej sieti existujúcich laboratórií, 
kancelárií či akademických inštitúcií 
hlavných partnerov ZIS.

Každé ZIS pozostáva zo stredísk 
spoločného umiestnenia22, ktorých úlohou 
je pôsobiť ako geografické centrá 
praktickej integrácie vedomostného 
trojuholníka. Ich organizácia a štruktúra 
vyplýva z príslušných vnútroštátnych 
a regionálnych súvislostí a je založená na 
celoeurópskej sieti existujúcich laboratórií, 
kancelárií či akademických inštitúcií 
hlavných partnerov ZIS.

__________________ __________________
22 Stredisko spoločného umiestnenia je 
geografická oblasť, v ktorej sídlia hlavní 
partneri vedomostného trojuholníka ZIS, 
čo im uľahčuje spoluprácu, a ktorá slúži 
ako kontaktné miesto pre činnosti ZIS v 
tejto oblasti.

22 Stredisko spoločného umiestnenia je 
geografická oblasť, v ktorej sídlia hlavní 
partneri vedomostného trojuholníka ZIS, 
čo im uľahčuje spoluprácu, a ktorá slúži 
ako kontaktné miesto pre činnosti ZIS v 
tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— činností v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy s výraznými 
podnikateľskými zložkami na účely 
odbornej prípravy talentov ďalšej generácie 
vrátane návrhu a vykonávania programov 
pod značkou EIT23, najmä na magisterskej 
a doktorandskej úrovni.

— činností v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy s výraznými 
podnikateľskými zložkami na účely 
odbornej prípravy talentov ďalšej generácie 
vrátane návrhu a vykonávania programov 
pod značkou EIT23, najmä na magisterskej 
a doktorandskej úrovni vo všetkých 
oblastiach STEAM,

__________________ __________________
23 Značka EIT je označenie kvality, ktoré 23 Značka EIT je označenie kvality, ktoré 



RR\1208489SK.docx 115/144 PE641.138v03-00

SK

EIT udeľuje vzdelávaciemu programu ZIS, 
ktorý spĺňa špecifické kritériá kvality 
týkajúce sa okrem iného podnikateľského 
vzdelávania a inovačného učebného plánu 
učenia sa praxou.

EIT udeľuje vzdelávaciemu programu ZIS, 
ktorý spĺňa špecifické kritériá kvality 
týkajúce sa okrem iného podnikateľského 
vzdelávania a inovačného učebného plánu 
učenia sa praxou.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Príloha 1 – bod 1 – bod 1.2 – odsek 3 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— činností podporujúcich inováciu na 
vývoj inovačných produktov, procesov 
a služieb, ktorými sa riešia konkrétne 
podnikateľské príležitosti,

— činností podporujúcich inováciu a 
podnikateľské aktivity na pomoci pri 
vývoji inovačných produktov, procesov 
a služieb, ktorými sa riešia konkrétne 
podnikateľské príležitosti a predstavujú 
spoločenskú pridanú hodnotu,

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.2 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prístup EIT prispieva k vzniku postupných 
a prevratných inovácií, účinne rieši 
zlyhania trhu a pomáha transformovať 
priemyselné odvetvia. Umožňuje vytvárať 
dlhodobé podnikateľské stratégie na 
riešenie globálnych výziev a pomáha 
vytvárať rámcové podmienky, ktoré sú 
nevyhnutným predpokladom rastu 
fungujúceho inovačného ekosystému 
a rozvoja inovácií.

Prístup EIT prispieva tak k postupným, 
ako aj prevratným inováciám, s cieľom 
účinne riešiť zlyhania trhu a pomáhať pri 
transformácii priemyselných odvetví. 
Umožňuje vytvárať dlhodobé 
podnikateľské stratégie na riešenie 
globálnych výziev a pomáha vytvárať 
rámcové podmienky, ktoré sú 
nevyhnutným predpokladom rastu 
fungujúceho inovačného ekosystému 
a rozvoja inovácií.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 2



PE641.138v03-00 116/144 RR\1208489SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po prvé, dnešné hospodárstva sú čoraz 
častejšie poháňané zručnosťami 
a schopnosťami ľudí a organizácií, pokiaľ 
ide o premietnutie nápadov do produktov 
a služieb. V súčasnosti sa kladie dôraz 
predovšetkým na inovačné zručnosti 
a podnikateľskú kultúru, a to najmä 
v technologickej a vedeckej oblasti, ale 
čoraz častejšie aj v iných disciplínach. 
Silnie potreba ďalej podnecovať inovačnú 
kapacitu inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania v Európe. EIT má pri realizácii 
týchto cieľov v rámci programu Horizont 
Európa jedinečné postavenie.

Po prvé, dnešné spoločnosti a 
hospodárstva sú čoraz častejšie poháňané 
zručnosťami a schopnosťami ľudí 
a organizácií, pokiaľ ide o premietnutie 
nápadov do produktov, služieb a postupov. 
V súčasnosti sa kladie dôraz predovšetkým 
na inovačné zručnosti a podnikateľskú 
kultúru, a to najmä v technologickej 
a vedeckej oblasti, ale čoraz častejšie aj 
v iných disciplínach, ako sú umenie a 
humanitné vedy. Silnie potreba ďalej 
podnecovať inovačnú kapacitu inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania v Európe. 
EIT má pri realizácii týchto cieľov v rámci 
programu Horizont Európa jedinečné 
postavenie.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 1 – bod 1.3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po druhé, fyzická blízkosť je kľúčovým 
faktorom vzniku inovácie. Iniciatívy 
zamerané na vytváranie inovačných sietí 
a poskytovanie služieb, ktoré podporujú 
tvorbu, spoločné využívanie 
a odovzdávanie vedomostí, zohrávajú 
hlavnú úlohu pri posilňovaní interakcií 
medzi podnikmi, akademickou obcou, 
výskumnými organizáciami, vládami 
a jednotlivcami. Ako však vyplýva 
z výročného európskeho prehľadu 
výsledkov inovácie, výkonnosť v oblasti 
výskumu a inovácie v jednotlivých častiach 
EÚ napriek tomu stále do značnej miery 
líši. Inovácie by mali byť v prvom rade 
inkluzívne a úzko späté s miestnymi 
územnými celkami. Činnosti EIT sú vďaka 
svojmu miestne orientovanému prístupu 
vhodné na to, aby prispievali 
k posilňovaniu lokálnych inovačných 

Po druhé, fyzická blízkosť je kľúčovým 
faktorom vzniku inovácie a udržateľnosti. 
Iniciatívy zamerané na vytváranie 
inovačných sietí a poskytovanie služieb, 
ktoré podporujú vytváranie, spoločné 
využívanie a prenos znalostí, zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri posilňovaní interakcií 
medzi podnikmi, akademickou obcou, 
výskumnými organizáciami, vládami 
a jednotlivcami vo všetkých oblastiach. 
Ako však vyplýva z výročného európskeho 
prehľadu výsledkov inovácie, výkonnosť 
v oblasti výskumu a inovácie 
v jednotlivých častiach EÚ napriek tomu 
stále do značnej miery líši. Inovácie by 
mali byť v prvom rade inkluzívne a úzko 
späté s miestnymi a regionálnymi 
územnými celkami. Činnosti EIT sú vďaka 
svojmu miestne orientovanému prístupu 
vhodné na to, aby prispievali 
k posilňovaniu lokálnych a regionálnych 



RR\1208489SK.docx 117/144 PE641.138v03-00

SK

ekosystémov. inovačných ekosystémov a poskytovali 
nové modely pre udržateľné 
hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT ako neoddeliteľná súčasť programu 
Horizont Európa prispeje k plneniu jeho 
hlavných cieľov a politík. ZIS budú 
súčasťou inštitucionalizovaných 
európskych partnerstiev, čo znamená, že 
budú postupovať podľa súboru zásad 
a kritérií životného cyklu, aby sa 
zabezpečil súdržnejší, otvorenejší a viac na 
vplyv zameraný prístup. Vo všeobecných 
cieľoch EIT sa teda odzrkadľuje celková 
úloha EIT v programe Horizont Európa 
a jeho miesto v [pilieri Inovatívna Európa].

Excelentnosť je hlavnou hnacou silou 
EIT. EIT sa snaží rozšíriť ambície 
súčasných ZIS a podporiť maximálnu 
kvalitu výskumu a inovácií v inovačných 
spoločenstvách. Geografický rozptyl a 
príspevok riešenia nedostatkov v 
inováciách v členských štátoch a 
pridružených krajinách je dôležitou 
súčasťou strategického programu EIT na 
roky 2021 – 2027, rovnako aj rozšírenie 
kvalitných možností vyššieho vzdelávania 
do krajín s nízkou a priemernou úrovňou 
inovácie uvedených v regionálnom 
inovačnom programe (RIP). EIT ako 
neoddeliteľná súčasť programu Horizont 
Európa prispeje k posilňovaniu inovačnej 
kapacity Únie a plneniu jeho hlavných 
cieľov a priorít. ZIS sa stanú súčasťou 
inštitucionalizovaných európskych 
partnerstiev, čo znamená, že budú 
postupovať podľa súboru zásad a kritérií 
životného cyklu, ako sa stanovuje v 
programe Horizont Európa, aby sa 
zabezpečil súdržnejší, transparentnejší, 
otvorenejší a viac na vplyv zameraný 
prístup. Vo všeobecných cieľoch EIT sa 
odráža celková úloha EIT v programe 
Horizont Európa a jeho miesto v [pilieri 
Inovatívna Európa].

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hlavné oblasti intervencií EIT sa 
vymedzujú v [návrhu programu Horizont 
Európa]. EIT bude naďalej podporovať 
svoje znalostné a inovačné spoločenstvá 
(ZIS) s cieľom posilňovať inovačné 
ekosystémy, ktoré pomáhajú riešiť 
globálne výzvy. Bude to robiť 
podporovaním integrácie vzdelávania, 
výskumu a podnikania, vďaka čomu budú 
vznikať prostredia vhodné pre inovácie, 
a propagovaním a podporovaním novej 
generácie podnikateľov, ako aj 
podnecovaním zakladania inovačných 
spoločností v úzkej synergii 
a komplementárnosti s EIC. V rámci toho 
bude najmä:

Hlavné oblasti intervencií EIT sú 
vymedzené v programe Horizont Európa. 
EIT bude naďalej podporovať svoje 
znalostné a inovačné spoločenstvá ZIS 
s cieľom posilňovať kvalitu inovačných 
spoločenstiev Únie, ktoré pomôžu riešiť 
globálne výzvy. Bude to podporou 
integrácie vzdelávania, výskumu a 
podnikania na vysokej technickej úrovni, 
čím sa vytvorí prostredie vhodné pre 
inovácie, a propagáciou a podporou novej 
generácie podnikateľov, ako aj stimuláciou 
zakladania inovačných spoločností v úzkej 
synergii a komplementárnosti s EIC. 
V rámci toho bude najmä:

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod –1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) stimulovať vedecké a technické 
vzdelávanie na vysokej úrovni, ktoré bude 
rodovo vyvážené vo všetkých členských 
štátoch;

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod –1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1a) usilovať o rodovú vyváženosť v 
technickom vzdelávaní a vzdelávaní v 
oblasti podnikania vo všetkých členských 
štátoch;
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) posilňovať udržateľné inovačné 
ekosystémy v celej Európe;

(1) posilňovať udržateľné inovačné 
ekosystémy v celej Únii;

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.1 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) podporovať inováciu a podnikanie 
prostredníctvom lepšieho vzdelávania;

(2) 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 to v 
oblasti sociálneho podnikania;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 2 – bod 2.2 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Preskúmajú sa aj príležitosti na synergie 
medzi časťou spoločného využívania 
excelentnosti programu Horizont Európa a 
činnosťami dosahu podporovanými EIT 
Najmä cieľové krajiny časti programu 
Horizont Európa týkajúcej sa spoločného 
využívania excelentnosti, ktoré sú cieľovou 
skupinou činností dosahu EIT, budú môcť 
využívať odborné poznatky a podporu EIT 
pri rozvoji nadväzujúcich činností (t. j. 
blízkych trhu).

Preskúmajú sa aj príležitosti na synergie 
medzi časťou spoločného využívania 
excelentnosti programu Horizont Európa a 
činnosťami dosahu podporovanými EIT 
Najmä cieľové krajiny časti programu 
Horizont Európa o spoločnom využívaní 
excelentnosti budú ako cieľová skupina 
osvetovej činnosti EIT môcť využívať 
odborné poznatky a podporu EIT pri 
rozvoji nadväzujúcich činností (t. j. 
blízkych trhu).
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Integrácia vedomostného trojuholníka zo 
strany EIT a ZIS na úrovni EÚ, členských 
štátov a na regionálnej a miestnej úrovni 
zostáva naďalej hlavnou úlohou pri 
posilňovaní inovačných ekosystémov a 
zabezpečovaní ich udržateľnosti, ako aj pri 
vývoji nových riešení globálnych výziev. 
EIT bude naďalej podporovať portfólio 
ZIS (pozri obr. 2) a ďalej posilňovať svoju 
úspešnú platformu na ich zakladanie, rast 
a riadenie. ZIS sa budú naďalej 
prevádzkovať prostredníctvom stredísk 
spoločného umiestnenia CLC. ZIS sa budú 
naďalej usilovať o finančnú udržateľnosť, 
aby z dlhodobého hľadiska (najneskôr do 
15 rokov) dosiahli finančnú nezávislosť od 
grantu EIT, a to využívaním verejných aj 
súkromných investícií.

(Netýka sa slovenskej verzie.) The EIT will 
continue support a portfolio of KICs (see 
Figure 2) and will further strengthen its 
successful platform for launching, growing 
and managing them. KICs will continue to 
operate through co-location centres 
(CLCs). The KICs will continue to pursue 
financial sustainability in order to achieve 
financial independence from the EIT grant 
in the long-term (at the latest, after 15 
years) through leveraging public and 
private investment.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude naďalej zvyšovať svoj regionálny 
vplyv, a to väčšou otvorenosťou voči 
potenciálnym partnerom 
a zainteresovaným stranám, ako aj lepšie 
naformulovanou regionálnou stratégiou 
ZIS vrátane odkazov na príslušné stratégie 
pre inteligentnú špecializáciu.

EIT bude naďalej zvyšovať svoj regionálny 
vplyv s cieľom zlepšiť geografickú 
nerovnováhu, a to väčšou otvorenosťou 
voči potenciálnym partnerom 
a zainteresovaným stranám, ako aj lepšie 
naformulovanou regionálnou stratégiou 
ZIS vrátane odkazov na príslušné stratégie 
pre inteligentnú špecializáciu.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozpočet EIT vyhradený na vykonávanie 
činností RIS EIT bude tvoriť minimálne 
10 % celkovej finančnej podpory EIT pre 
ZIS, takže sa zvýši aj počet partnerov ZIS 
z cieľových regiónov v krajinách, ktoré 
spĺňajú požiadavky na RIS. Podpora z 
RIS by mala stimulovať rodovú 
rovnováhu vo všetkých oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Regionálny inovačný program EIT, ktorý 
riadi EIT a vykonávajú ZIS, sa doposiaľ 
uskutočňoval na dobrovoľnej báze. Od 
roku 2021 sa RIS EIT stane neoddeliteľnou 
súčasťou viacročnej stratégie ZIS. EIT 
bude naďalej poskytovať usmernenia 
a podporu ZIS pri vypracovaní 
viacročných stratégií RIP EIT a pri ich 
vykonávaní. Činnosti v rámci RIS EIT 
budú pokračovať s lepšou podporou 
inovačnej kapacity krajín a regiónov, 
ktorých výkonnosť v oblasti inovácie je 
nedostatočná. Rozpočet EIT vyhradený na 
vykonávanie činností RIS EIT bude tvoriť 
minimálne 10 % celkovej finančnej 
podpory EIT pre ZIS, takže sa zvýši aj 
počet partnerov ZIS z cieľových regiónov. 
Činnosti podporované prostredníctvom RIS 
budú zamerané na:

EIT zabezpečí, že činnosti v rámci RIS 
EIT sa využívajú na uľahčenie integrácie 
potenciálnych nových partnerov, ktorí 
pridávajú hodnotu ZIS, a teda na 
rozšírenie celoeurópskeho krytia EIT, a 
sú v plnej miere integrované do 
viacročných stratégií ZIS. Regionálny 
inovačný program EIT, ktorý riadi EIT a 
vykonávajú ZIS, sa doposiaľ uskutočňoval 
na dobrovoľnej báze. Od roku 2021 sa RIS 
EIT stane neoddeliteľnou súčasťou 
viacročnej stratégie ZIS, čím sa rozšíri 
celoeurópsky dosah EIT. EIT bude 
naďalej poskytovať usmernenia a podporu 
ZIS pri príprave a vykonávaní viacročných 
stratégií RIS EIT. Činnosti v rámci RIS 
EIT budú pokračovať s lepšou podporou 
inovačnej kapacity krajín EÚ-13, ako aj 
iných miernych a skromných krajín, 
ktorých výkonnosť v oblasti inovácie je 
nedostatočná. Činnosti podporované 
prostredníctvom RIS budú zamerané na:

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
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Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 2 – zarážka

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— zlepšenie inovačných kapacít 
miestneho ekosystému prostredníctvom 
činností budovania kapacít a užších 
interakcií medzi miestnymi aktérmi 
v oblasti inovácie (klastre, siete, regionálne 
orgány, inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania, výskumné organizácie, 
inštitúcie OVP),

— zlepšenie inovačných kapacít 
miestneho ekosystému prostredníctvom 
činností budovania kapacít a užších 
interakcií medzi miestnymi aktérmi 
v oblasti inovácie (malé a stredné podniky, 
klastre, siete, regionálne orgány, inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, výskumné 
organizácie, inštitúcie OVP),

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – odsek 2 – odsek 2 – zarážka 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— podporu cieľa prilákať nových 
partnerov do ZIS vytvorením nových CLC 
s cieľom zlepšiť geografickú rovnováhu.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— prepájanie miestnych inovačných 
ekosystémov s celoeurópskymi inovačnými 
ekosystémami prostredníctvom spolupráce 
so ZIS EIT a ich strediskami spoločného 
umiestnenia.

— (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem toho bude musieť každé ZIS v 
záujme zabezpečenia hlbšej integrácie ZIS 

Okrem toho bude musieť každé ZIS v 
záujme zabezpečenia hlbšej integrácie ZIS 
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do miestnych inovačných ekosystémov 
vypracovať a vykonávať stratégiu 
zameranú na posilňovanie vzťahu 
s regionálnymi a miestnymi aktérmi 
v oblasti inovácie, pričom EIT bude toto 
vykonávanie aktívne monitorovať. Miestne 
orientovaný inovačný prístup by mal byť 
začlenený do viacročnej stratégie 
a obchodného plánu stredísk spoločného 
umiestnenia ZIS (a RIS). Mal by teda 
využívať ich úlohu sprostredkovateľa 
prístupu k spoločenstvu ZIS a interakcie so 
spoločne umiestnenými partnermi. ZIS by 
mali preukázať prepojenia s miestnymi 
stratégiami pre inteligentnú špecializáciu 
a s činnosťami príslušných tematických 
platforiem a medziregionálnych iniciatív 
vrátane riadiacich orgánov fondov EŠIF. 
EIT bude takisto monitorovať činnosť 
stredísk spoločného umiestnenia a ich 
integráciu do miestnych inovačných 
ekosystémov.

do miestnych inovačných ekosystémov 
vypracovať a vykonávať stratégiu 
zameranú na posilňovanie vzťahu 
s regionálnymi a miestnymi aktérmi 
v oblasti inovácie, najmä tých z krajín 
EÚ-13, pričom EIT bude toto vykonávanie 
aktívne monitorovať. Miestne orientovaný 
inovačný prístup by mal byť začlenený do 
viacročnej stratégie a obchodného plánu 
stredísk spoločného umiestnenia ZIS 
(a RIS). Mal by teda využívať ich úlohu 
sprostredkovateľa prístupu k spoločenstvu 
ZIS a interakcie so spoločne umiestnenými 
partnermi. ZIS by mali preukázať 
prepojenia s miestnymi stratégiami pre 
inteligentnú špecializáciu a s činnosťami 
príslušných tematických platforiem 
a medziregionálnych iniciatív vrátane 
riadiacich orgánov fondov EŠIF. EIT bude 
takisto monitorovať činnosť stredísk 
spoločného umiestnenia a príjemcov RIS 
a ich integráciu do miestnych inovačných 
ekosystémov.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.1 – bod 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe návrhu správnej rady EIT 
a jeho analýzy sa založenie prvého ZIS 
v oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu navrhuje na rok 2022, pričom 
výzva na predkladanie návrhov bude 
zverejnená v roku 2021. Táto prioritná 
oblasť má najsilnejšiu komplementárnosť s 
ôsmimi ZIS, ktoré už EIT založil, ako aj s 
potenciálnymi prioritnými oblasťami pre 
ostatné európske partnerstvá, ktoré sa majú 
založiť v rámci programu Horizont Európa. 
Kultúrny a kreatívny priemysel sa 
vyznačuje vysokým potenciálom rastu, 
množstvom miestnych iniciatív a silným 
občianskym záujmom. Je do veľkej miery 
začlenený do svojich miestnych 
a regionálnych ekosystémov. Stále však ide 

Na základe návrhu správnej rady EIT 
a jeho analýzy sa založenie prvého ZIS 
v oblasti kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu navrhuje na rok 2022, pričom 
transparentná a otvorená verejná výzva 
na predkladanie návrhov sa má zverejniť 
v roku 2021. Táto prioritná oblasť má 
najsilnejšiu komplementárnosť s ôsmimi 
ZIS, ktoré už EIT založil, ako aj s 
potenciálnymi prioritnými oblasťami pre 
ostatné európske partnerstvá, ktoré sa majú 
založiť v rámci programu Horizont Európa. 
Kultúrny a kreatívny priemysel sa 
vyznačuje vysokým potenciálom rastu, 
množstvom miestnych iniciatív a silným 
občianskym záujmom. Je do veľkej miery 
začlenený do svojich miestnych a 
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o veľmi rozdrobený sektor, kde novátorom 
a zakladateľom podnikov chýbajú potrebné 
podnikateľské a inovačné zručnosti. Tieto 
prekážky by najlepšie vyriešilo ZIS vďaka 
svojmu prístupu integrácie vedomostného 
trojuholníka, dlhodobej perspektíve a 
miestne orientovaného prístupu. Prehľad 
obsahujúci súhrn výziev v oblasti 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
a očakávaný vplyv budúceho ZIS sa 
nachádza v prílohe 1B k tomuto SIP.

regionálnych spoločenstiev. Je aj odvetvím 
s obrovským potenciálom pre komerčnú 
technickú inováciu podľa modelu EIT. 
Stále však ide o veľmi rozdrobený sektor, 
kde novátorom a zakladateľom podnikov 
chýbajú potrebné podnikateľské a inovačné 
zručnosti. Tieto prekážky by najlepšie 
vyriešilo ZIS vďaka svojmu prístupu 
integrácie vedomostného trojuholníka, 
dlhodobej perspektíve a miestne 
orientovaného prístupu. Prehľad 
obsahujúci súhrn výziev v oblasti 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
a očakávaný vplyv budúceho ZIS sa 
nachádza v prílohe 1B k tomuto SIP.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2. Podpora inovačnej kapacity 
vysokoškolského vzdelávania

3.2. Podpora inovačnej a 
podnikateľskej kapacity vysokoškolského 
vzdelávania

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vďaka modelu integrácie vedomostného 
trojuholníka EIT pomohol preklenúť 
pretrvávajúce rozdiely medzi 
vysokoškolským vzdelávaním, výskumom 
a inováciou. EIT je najmä kľúčovým 
nástrojom rozvoja ľudského kapitálu, a to 
vďaka svojmu osobitnému zameraniu sa na 
podnikateľské vzdelávanie. Vplyv EIT sa 
však naďalej obmedzuje na partnerov ZIS.

Vďaka modelu integrácie vedomostného 
trojuholníka EIT pomohol preklenúť 
pretrvávajúce rozdiely medzi 
vysokoškolským vzdelávaním, výskumom 
a inováciou. EIT je najmä kľúčovým 
nástrojom rozvoja ľudského kapitálu, a to 
vďaka svojmu osobitnému zameraniu sa na 
podnikateľské vzdelávanie. Vplyv EIT sa 
však naďalej obmedzuje na partnerov ZIS 
a musí sa ďalej rozširovať.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

podporí a posilní kultúrne a umelecké 
vzdelávanie, a zároveň podporí 
cezhraničné uznávanie umeleckých 
kompetencií a zručností.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v Európe si musia osvojiť inovačný 
a podnikateľský prístup k vzdelávaniu, 
výskumu a spolupráci s podnikmi, ale aj 
všeobecne s miestnym inovačným 
ekosystémom vrátane občianskej 
spoločnosti, ak chcú inováciu podporovať 
na širšej úrovni.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v Európe si musia osvojiť inovačný 
a podnikateľský prístup k vzdelávaniu, 
výskumu a spolupráci s podnikmi, ale aj 
všeobecne s miestnym inovačným 
ekosystémom vrátane občianskej 
spoločnosti a ďalších aktérov, pričom 
osobitnú pozornosť treba venovať rodovej 
rovnosti a inklúzii osôb so zdravotným 
postihnutím, ak chcú inováciu podporovať 
na širšej úrovni

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Premena inštitúcií vysokoškolského 
vzdelávania na inovatívnejšie 
a podnikavejšie organizácie si vyžaduje 
jednoznačnú stratégiu, metodický rámec 
a vyčlenenie finančných prostriedkov. 
Vďaka svojim skúsenostiam má EIT 
jedinečné postavenie, čo sa týka podpory 
rozvoja podnikateľskej a inovačnej 
kapacity inštitúcií vysokoškolského 

EIT sa bude zameriavať najmä na 
inštitúcie vysokoškolského vzdelávania 
v krajinách s nedostatočnou alebo 
priemernou úrovňou inovácie a v iných 
regiónoch so slabými výsledkami, ktoré 
chcú posilniť svoju inovačnú stopu 
a stratégie pre inteligentnú špecializáciu. 
EIT na toto opatrenie vyhradí minimálne 
25 % z celkového rozpočtu určeného na 
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vzdelávania v rámci programu Horizont 
Európa.

tieto činnosti. Premena inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania na 
inovatívnejšie a podnikavejšie organizácie 
si vyžaduje jednoznačnú ambicióznu 
stratégiu, metodický rámec a vyčlenenie 
finančných prostriedkov. Vďaka svojim 
skúsenostiam má EIT jedinečné 
postavenie, čo sa týka podpory rozvoja 
podnikateľskej a inovačnej kapacity 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania 
v rámci programu Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť rozsiahlejšie šírenie 
a lepšie pochopenie príležitostí 
ponúkaných EIT preskúma EIT možnosť 
posilnenia usmernení a pomoci 
v aspektoch súvisiacich s účasťou na ZIS 
EIT v Európe, a to na základe existujúcich 
informačných sietí v celej Európe.

S cieľom zabezpečiť rozsiahlejšie šírenie 
a lepšie pochopenie príležitostí 
ponúkaných inštitútom EIT posilní 
usmernenia a pomoc novým potenciálnym 
partnerom v aspektoch súvisiacich 
s účasťou na ZIS EIT, a to na základe 
existujúcich informačných sietí v celej 
Európe a prípadne vytvorením nových.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude organizovať pravidelné stretnutia 
so skupinou zástupcov členských štátov, 
ako aj s príslušnými útvarmi Komisie, a to 
aspoň dvakrát ročne, aby zabezpečil 
primeranú komunikáciu a tok informácií 
s členskými štátmi na úrovni EÚ a ich 
neustálu informovanosť o výkonnosti 
a dosiahnutých výsledkoch činností 
financovaných EIT. Skupina zástupcov 
členských štátov zabezpečí aj vhodnú 
podporu na prepojenie činností 
podporovaných EIT s vnútroštátnymi 

EIT bude organizovať každoročné 
stretnutia so skupinou zástupcov členských 
štátov, ako aj Komisie, Európskeho 
parlamentu a poradných orgánov EÚ, ako 
je Výbor regiónov a Hospodársky a 
sociálny výbor, aby zabezpečil primeranú 
komunikáciu a tok informácií s členskými 
štátmi a na úrovni EÚ. Skupina zástupcov 
členských štátov zabezpečí aj vhodnú 
podporu na prepojenie činností 
podporovaných EIT s vnútroštátnymi 
programami a iniciatívami, a to vrátane 
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programami a iniciatívami, a to vrátane 
potenciálneho spolufinancovania týchto 
činností na vnútroštátnej úrovni.

potenciálneho spolufinancovania týchto 
činností na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 1 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT bude naďalej riadiť komunitu 
absolventov EIT26 (v spolupráci s radou 
absolventov EIT) a poskytovať jej 
strategické usmernenia s cieľom 
maximalizovať jej podnikateľský 
a spoločenský vplyv a neustále zapojenie 
jej členov do činností podporovaných EIT. 
V rokoch 2021 – 2027 bude komunita 
naďalej rásť a jej členmi budú aj 
absolventi zúčastňujúci sa na akciách na 
podporu inovačných kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania.

EIT bude naďalej riadiť komunitu 
absolventov EIT26  (v spolupráci s radou 
absolventov EIT) a poskytovať jej 
strategické usmernenia s cieľom 
maximalizovať jej podnikateľský 
a spoločenský vplyv a neustále zapojenie 
jej členov do činností podporovaných EIT. 
EIT bude analyzovať a ďalším 
poskytovať odporúčané postupy na ďalší 
rozvoj spoločenstiev absolventov. 
Absolventi by mali byť zapojení do 
získavania finančných prostriedkov pre 
ZIS a predovšetkým do podpory 
inovačných kapacít inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania ako tútori 
nových študentov a výskumných 
pracovníkov.

__________________ __________________
26 V komunite absolventov EIT sa 
stretávajú podnikatelia a aktéri zmeny, 
ktorí sa zúčastnili na vzdelávacom alebo 
podnikateľskom programe realizovanom 
ZIS. Komunitu tvorí sieť viac ako 5 000 
členov.

26 V komunite absolventov EIT sa 
stretávajú podnikatelia a aktéri zmeny, 
ktorí sa zúčastnili na vzdelávacom alebo 
podnikateľskom programe realizovanom 
ZIS. Komunitu tvorí sieť viac ako 5 000 
členov.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.3 – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Osvedčené postupy a poznatky 
vyplývajúce zo ZIS doposiaľ neboli 
dostatočne kodifikované a účinne 

Osvedčené postupy a poznatky 
vyplývajúce zo ZIS doposiaľ neboli 
dostatočne kodifikované a účinne 
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rozšírené. EIT bude ako znalostný partner 
pre tvorcov politík a celé inovačné 
spoločenstvo ďalej prehlbovať svoju úlohu 
inovačného inštitútu schopného odhaľovať, 
analyzovať, kodifikovať, poskytovať a 
zabezpečovať využívanie inovačných 
postupov, poznatkov a výsledkov činností 
financovaných EIT (vzdelávanie a odborná 
príprava, podpora inovácie, podpora 
podnikania) v širšom rozsahu. Táto činnosť 
bude vychádzať z prepojení a synergií 
s ostatnými iniciatívami v rámci [piliera 
Inovatívna Európa] [návrhu programu 
Horizont Európa].

rozšírené. EIT ako znalostný partner 
tvorcov politík a celého inovačného 
spoločenstva bude ďalej prehlbovať svoju 
úlohu inovačného inštitútu a centra 
excelentnosti schopného odhaľovať, 
analyzovať, kodifikovať, poskytovať 
a zabezpečovať využívanie inovačných 
postupov, poznatkov a výsledkov činností 
financovaných EIT (vzdelávanie a odborná 
príprava, podpora inovácií, podpora 
podnikania) vo väčšom rozsahu. Táto 
činnosť bude vychádzať z prepojení 
a synergií s ostatnými iniciatívami v rámci 
[piliera Inovatívna Európa] programu 
Horizont Európa. Aby EIT dostával 
neprestajnú podporu zo strany Únie a 
Európskeho parlamentu, mal by 
poslancom Európskeho parlamentu 
umožniť pravidelné informačné 
stretnutia. Na tieto informačné stretnutia 
by mal prizývať výskumných pracovníkov 
a obchodných partnerov, ako aj lídrov a 
manažérov a umožňovať kontrolu a 
výmenu nápadov.

Odôvodnenie

Mnohí poslanci Európskeho parlamentu majú málo poznatkov o EIT, jeho úspechoch a 
spôsobe jeho fungovania. To treba napraviť.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento oddiel obsahuje množstvo opatrení 
zameraných na prispôsobenie a zlepšenie 
súčasného fungovania EIT a ZIS. Účinná a 
strategická správna rada EIT bude 
monitorovať vykonávanie týchto opatrení 
na úrovni EIT a bude poskytovať potrebné 
stimuly a kontrolu, a to aj prostredníctvom 
procesu prideľovania finančných zdrojov s 
cieľom zabezpečiť ich realizáciu zo strany 
ZIS.

Tento oddiel obsahuje množstvo opatrení 
zameraných na prispôsobenie a zlepšenie 
súčasného fungovania EIT a ZIS. Účinná a 
strategická správna rada EIT bude 
monitorovať vykonávanie týchto opatrení 
na úrovni EIT a bude poskytovať potrebné 
stimuly a kontrolu, a to aj prostredníctvom 
procesu prideľovania finančných zdrojov 
na základe výkonov s cieľom zabezpečiť 
ich realizáciu zo strany ZIS, vždy pri 
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dodržiavaní najvyšších noriem.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT poskytne ZIS prevádzkové usmernenia 
a bude monitorovať súlad ZIS so zásadami 
správneho riadenia, zásadami a kritériami 
stanovenými pre európske partnerstvá v 
nariadení o programe Horizont Európa a 
zosúladenie s prioritami programu 
Horizont Európa s cieľom maximalizovať 
ich výkonnosť a vplyv.

EIT poskytne ZIS prevádzkové usmernenia 
a bude nepretržite monitorovať súlad ZIS 
so zásadami správneho riadenia 
stanovenými v nariadení o EIT, zásadami 
a kritériami stanovenými pre európske 
partnerstvá v nariadení o programe 
Horizont Európa, ako aj zosúladenie 
s prioritami programu Horizont Európa 
s cieľom maximalizovať ich výkonnosť 
a vplyv. V prípade, že ZIS nedosiahne 
primerané výsledky podľa ukazovateľov 
výkonnosti, prijmú sa primerané 
nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Začlenením spoločných ustanovení pre 
nových členov, ktorí zvyšujú hodnotu 
partnerstiev, sa výrazne zlepšia opatrenia, 
ktorými sa zabezpečuje neustála 
otvorenosť ZIS a transparentnosť počas 
vykonávania. Svoje činnosti budú takisto 
riadiť plne transparentným spôsobom. ZIS 
budú naďalej dynamickými partnerstvami, 
ku ktorým sa môžu na základe 
excelentnosti a strategickej vhodnosti 
pridávať noví partneri vrátane zvyšujúceho 
sa podielu MSP. S cieľom obmedziť 
koncentráciu finančných prostriedkov 
a zabezpečiť, aby činnosti ZIS využívali 

EIT zabezpečí transparentnosť počas 
vykonávania a neustálu otvorenosť ZIS 
pre nových členov, najmä vyčlenením 
finančných prostriedkov na vytvorenie 
nových CLC. To sa dosiahne uplatnením 
jasných a konzistentných kritérií 
pristúpenia na nových členov, ktorí 
zvyšujú hodnotu partnerstiev. Svoje 
činnosti budú takisto riadiť plne 
transparentným spôsobom. ZIS budú 
naďalej dynamickými partnerstvami, ku 
ktorým sa môžu na základe excelentnosti a 
ich schopnosti prispieť k inovačným 
ekosystémom na regionálnej a 
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výhody rozsiahlej siete partnerov, sa zvýši 
transparentnosť a inkluzívnosť postupu 
vypracovania obchodného plánu (vrátane 
identifikovania priorít, výberu činností 
a pridelenia finančných prostriedkov). 
V neposlednom rade ZIS zvýšia podiel 
výziev na predkladanie návrhov, najmä 
v oblasti inovačných projektov, ktoré budú 
otvorené pre tretie strany. Všetkými týmito 
opatreniami sa zvýši počet zúčastnených 
subjektov zapojených do činností ZIS. 
A napokon by mali ZIS v rámci 
pravidelného predkladania správ predložiť 
správu o zapojení nových partnerov.

vnútroštátnej úrovni a úrovni 
Únie pridávať noví partneri vrátane 
zvyšujúceho sa podielu MSP. S cieľom 
rešpektovať geografickú rovnováhu a 
obmedziť koncentráciu finančných 
prostriedkov na krajiny EÚ-15, ako aj 
zabezpečiť, aby činnosti ZIS využívali 
výhody rozsiahlej siete partnerov, sa zvýši 
transparentnosť a inkluzívnosť postupu 
vypracovania obchodného plánu (vrátane 
identifikovania priorít, výberu činností 
a pridelenia finančných prostriedkov), čím 
sa podporí účasť z krajín EÚ-13. ZIS 
zvýšia podiel výziev na predkladanie 
návrhov, najmä v oblasti inovačných 
projektov, ktoré budú otvorené pre tretie 
strany. Všetkými týmito opatreniami sa 
pomôže zvýšiť počet zúčastnených 
subjektov zapojených do činností ZIS. 
A napokon ZIS v rámci pravidelného 
predkladania správ predložia správu 
o zapojení nových partnerov.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Celosvetové vzájomné 
obohacovanie
Budúce zručnosti budú vyžadovať kritické 
myslenie, intelektuálnu flexibilitu, 
kreatívnosť a interdisciplinárne myslenie. 
EIT podporí úspech Európy 
ambicióznymi výmenami medzi 
tematickými oblasťami, najmä 
podporovaním interakcie medzi 
výskumnými pracovníkmi a ZIS, ktoré sa 
nezaujímajú o inovačných lídrov. Toto by 
sa mohlo dať dosiahnuť formou 
konferencií ZIS vo dvoch alebo viacerých 
tematických oblastiach (aj so zapojením 
študentov a výskumných pracovníkov – 
pozri bod 3.1 Znalostné a inovačné 
spoločenstvá – podpora existujúcich ZIS, 
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ktoré by sa konali každý rok alebo každé 
dva roky).

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Zapojenie MSP a startupov
Keďže 99 % všetkých podnikov v EÚ 
tvoria MSP a tieto za posledných päť 
rokov vytvorili približne 85 % nových 
pracovných miest, EIT musí zabezpečiť, 
aby medzi jeho partnermi z 
podnikateľskej sféry boli malé a stredné 
podniky (MSP) a startupy. Členské je 
dôležitým zdrojom financovania pre 
všetky ZIS, ale vyvážené zapojenie MSP a 
startupov je nevyhnutné pre šírenie 
inovácií a podnikateľského vzdelávania. 
Pre riadne fungovanie ZIS v krajinách 
RIP má najmä zapojenie MSP a startupov 
zásadný význam. V súlade s pôvodným 
programovým vyhlásením EIT to bude:

pomoc pri identifikácii 
spoločenských problémov v členských 
štátoch;
(2) vytváranie miestneho rastu; ako aj
(3) šírenie pracovných príležitostí pre 
kvalifikovaných po celej Únii.
V tejto súvislosti by mal EIT uplatňovať 
pri výbere nových obchodných partnerov 
a pri postupe prípravy plánov činnosti 
prísne zásady otvorenosti a 
transparentnosti. MSP zapojené do vývoja 
nových vynálezov a inovácií by mali mať s 
veľkými spoločnosťami zapojenými do 
príslušného ZIS vopred uzavreté dohody o 
kúpe.

Odôvodnenie

Keďže 99 % všetkých podnikov v EÚ tvoria MSP a že tieto za posledných päť rokov vytvorili 
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približne 85 % nových pracovných miest, EIT musí zabezpečiť, aby medzi jeho partnermi z 
podnikateľskej sféry boli malé a stredné podniky (MSP) a startupy. Vopred uzavreté dohody o 
nákupe sú jedným zo spôsobov zapojenia MSP do ZIS bez toho, aby museli platiť pre ne 
nedostupné členské.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe hĺbkovej nezávislej štúdie, 
ktorá bude vypracovaná v úzkej spolupráci 
s Komisiou do konca roka 2023, EIT 
vymedzí svoje vzťahy so ZIS, ktoré počas 
programového obdobia 2021 – 2027 
prestanú dostávať podporu z grantov. Ak 
bude výsledok záverečného preskúmania 
pozitívny, EIT môže uzavrieť s každým 
ZIS memorandum o spolupráci s cieľom 
udržiavať spoluprácu so ZIS po uplynutí 
rámcovej dohody o partnerstve. V tomto 
memorande by sa mali okrem iného 
uvádzať práva a povinnosti vzťahujúce sa 
na:

EIT vypracuje všeobecné zásady pre jeho 
vzťahy so ZIS po uplynutí rámcovej 
dohody o partnerstve v súlade s rámcom 
programu Horizont Európa pre európske 
partnerstvá. Na základe hĺbkovej 
nezávislej štúdie, ktorá bude vypracovaná 
v úzkej spolupráci s Komisiou do konca 
roka 2023, EIT vymedzí svoje vzťahy so 
ZIS, ktoré počas programového obdobia 
2021 – 2027 prestanú dostávať podporu 
z grantov. Ak bude výsledok záverečného 
preskúmania pozitívny, EIT môže uzavrieť 
s každým ZIS memorandum o spolupráci s 
cieľom udržiavať spoluprácu so ZIS po 
uplynutí rámcovej dohody o partnerstve. 
V tomto memorande by sa mali okrem 
iného uvádzať práva a povinnosti 
vzťahujúce sa na:

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.4 – bod 6 – odsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— používanie obchodnej značky EIT, 
účasť na oceneniach EIT a ďalších 
iniciatívach organizovaných EIT,

— (Netýka sa slovenskej verzie)



RR\1208489SK.docx 133/144 PE641.138v03-00

SK

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.5 – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Erasmus a EIT vytvoria synergiu 
medzi svojimi spoločenstvami. Spolupráca 
bude zameraná na zabezpečenie prístupu 
študentov, ktorí sa zúčastňujú na programe 
Erasmus v partnerských inštitúciách 
vysokoškolského vzdelávania a inštitúciách 
odbornej prípravy ZIS, k letným školám 
ZIS alebo iným relevantným činnostiam 
odbornej prípravy (napríklad v oblasti 
podnikania a riadenia inovácie), ako aj na 
nadväzovanie kontaktov so sieťou 
absolventov ZIS.

— Erasmus a EIT vytvoria synergiu 
medzi svojimi spoločenstvami. Spolupráca 
bude zameraná na zabezpečenie prístupu 
študentov, ktorí sa zúčastňujú na programe 
Erasmus v partnerských inštitúciách 
vysokoškolského vzdelávania a inštitúciách 
odbornej prípravy ZIS, k letným školám 
ZIS alebo iným relevantným činnostiam 
odbornej prípravy (napríklad v oblasti 
podnikania a riadenia inovácie), ako aj na 
nadväzovanie kontaktov so sieťou 
absolventov ZIS. Sem by mali byť 
zaradení aj študenti zapojení do 
učňovského vzdelávania a odbornej 
prípravy ako súčasti programu Erasmus 
PRO.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.5 – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Tam, kde to bude možné, sa 
zabezpečia synergie s iniciatívou 
Európske univerzity, ktorá môže pomôcť 
pri uplatňovaní vzdelávacích činností EIT 
tak, aby mali systémový vplyv.

— Zabezpečia sa synergie s 
iniciatívou európskych univerzít s cieľom 
zabezpečiť, aby vzdelávacie činnosti EIT 
boli súčasťou hlavného prúdu a ako také 
mali pozitívny vplyv na vzdelávanie v 
členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 3 – bod 3.5 – odsek 6 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Nový program Kreatívna Európa — Nový program Kreatívna Európa 
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bude významný najmä pre činnosti 
budúceho ZIS zameraného na kultúrny a 
kreatívny priemysel. V rámci programu sa 
pre oblasti ako kreatívne zručnosti, 
pracovné miesta a obchodné modely budú 
vytvárať silné synergie a 
komplementárnosť.

bude významný najmä pre činnosti 
budúceho ZIS zameraného na kultúrny a 
kreatívny priemysel. V rámci programu sa 
pre oblasti ako kreatívne zručnosti a ich 
uznanie a certifikácia so zameraním na 
nový technologický vývoj, ako aj pracovné 
miesta, cezhraničnú mobilitu, 
medziodvetvové prístupy v tvorivosti a 
vývoj obchodných modelov, budú vytvárať 
silné synergie a komplementárnosť.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT spustí novú podpornú činnosť na 
uľahčenie zriadenia nových CLC v tých 
členských štátoch, ktoré nemajú 
zastúpenie v súčasných ZIS alebo ktorých 
zastúpenie je nízke.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. ambiciózne normy ZIS by mali 
uľahčovať a podporovať najlepší a 
najambicióznejší výskum a inovácie;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 4 – bod 4.2 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

EIT zabezpečí, aby boli údaje, ktoré zbiera 
prostredníctvom svojich vnútorných 
systémov monitorovania (vrátane 
výsledkov od ZIS) plne integrované do 

EIT zabezpečí, aby boli údaje, ktoré zbiera 
prostredníctvom svojich vnútorných 
systémov monitorovania (vrátane 
výsledkov od ZIS) plne prístupné a 
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celkového systému správy údajov 
programu Horizont Európa. EIT zabezpečí, 
aby boli podrobné informácie vyplývajúce 
z jeho procesu monitorovania a hodnotenia 
včas sprístupnené a prístupné v spoločnej 
elektronickej databáze týkajúcej sa 
vykonávania programu Horizont Európa. 
Okrem toho EIT zabezpečí predkladanie 
osobitných správ o kvantitatívnych 
a kvalitatívnych vplyvoch vrátane 
viazaných a skutočne poskytnutých 
finančných príspevkov.

integrované do celkového systému správy 
údajov programu Horizont Európa 
s cieľom zvýšiť transparentnosť a 
otvorenosť. EIT zabezpečí, aby boli 
podrobné informácie vyplývajúce z jeho 
procesu monitorovania a hodnotenia včas 
sprístupnené a prístupné v spoločnej 
elektronickej databáze týkajúcej sa 
vykonávania programu Horizont Európa. 
Okrem toho EIT zabezpečí predkladanie 
osobitných správ o kvantitatívnych 
a kvalitatívnych vplyvoch vrátane 
viazaných a skutočne poskytnutých 
finančných príspevkov.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 7– odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Producenti, distribútori, 
vysielatelia, kiná a všetky typy kultúrnych 
organizácií musia siahnuť po inováciách, 
aby dokázali pritiahnuť nové generácie 
divákov.

— Umelci, tvorcovia, producenti, 
distribútori, vysielatelia, kiná a všetky typy 
kultúrnych organizácií musia siahnuť po 
inováciách, aby podporili aktívnu účasť v 
rámci kreatívnych sektorov, zapojenie a 
rozvoj divákov všetkých vekových skupín, 
najmä mladých divákov, a to v Európe aj 
mimo nej, vytvorili nové postupy, služby, 
kultúrny obsah a nové formy kreatívnych 
postupov, ktoré poskytujú spoločenskú 
hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 7– odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Nedostatok podnikateľských 
a prierezových zručností v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle28 sa týka rovnako 
vznikajúcich, ako aj veľmi zrelých 
pododvetví, ktoré prechádzajú dôkladnou 
digitálnou transformáciou. Tieto zručnosti 

— Nedostatok podnikateľských 
a prierezových zručností v kultúrnom a 
kreatívnom priemysle sa týka rovnako 
vznikajúcich, ako aj zrelých pododvetví 
prechádzajúcich dôkladnou digitálnou 
transformáciou. Tieto zručnosti sú potrebné 
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sú potrebné na inováciu a sú mimoriadne 
dôležité vzhľadom na zmeny na trhu práce, 
ktorým toto odvetvie čelí.

na inováciu a sú mimoriadne dôležité 
vzhľadom na zmeny na trhu práce, ktorým 
toto odvetvie čelí.

__________________ __________________
28 Kultúrne a kreatívne študijné odbory 
európskych univerzít sa zväčša 
zameriavajú na tzv. kreatívnu časť a ich 
absolventi nie sú vždy pripravení na vstup 
na moderný trh práce, keďže im chýbajú 
prierezové (podnikateľské, digitálne, 
finančné riadenie) zručnosti. Pokiaľ ide 
o inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, 
EÚ zaostáva za USA v komunikačných 
a mediálnych štúdiách (zatiaľ čo univerzity 
v EÚ majú lepšie výsledky v tradičnejších 
disciplínach ako výtvarné umenie a dizajn 
či múzické umenia).

28 Kultúrne a kreatívne študijné odbory 
európskych univerzít sa zväčša 
zameriavajú na tzv. kreatívnu časť a ich 
absolventi nie sú vždy pripravení na vstup 
na moderný trh práce, keďže im chýbajú 
prierezové (podnikateľské, digitálne, 
finančné riadenie) zručnosti. Pokiaľ ide 
o inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, 
EÚ zaostáva za USA v komunikačných 
a mediálnych štúdiách (zatiaľ čo univerzity 
v EÚ majú lepšie výsledky v tradičnejších 
disciplínach ako výtvarné umenie a dizajn 
či múzické umenia).

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 7– odsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Medzi výskumníkmi a výskumom a 
priemyslom existuje nedostatočná 
spolupráca, ako aj nedostatočná 
koordinácia úsilia v oblasti výskumu a 
vývoja, výmeny metód, výsledkov a 
najlepších postupov. Okrem toho väčšia 
časť výskumu v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle sa nepremietla do praxe, čo 
vedie k opakovaniu, keďže výskumníci 
často nevedia o podobných projektoch.

— Medzi výskumníkmi a výskumom a 
priemyslom, verejnými organizáciami a 
organizáciami tretieho sektora existuje 
nedostatočná spolupráca, ako aj 
nedostatočná koordinácia úsilia v oblasti 
výskumu a vývoja, výmeny metód, 
výsledkov a najlepších postupov. Väčšia 
časť výskumu v kultúrnom a kreatívnom 
priemysle nie je preložená do väčšiny 
úradných jazykov Únie čo vedie 
k opakovaniu, keďže výskumníci často 
nevedia o podobných projektoch.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 7– odsek 3 – zarážka 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Veľká časť regionálnych priorít 
inteligentnej špecializácie v Európe sa 
kultúrou zaoberá z rozdielnych uhlov 
pohľadu (napr. z pohľadu kultúrneho 
dedičstva, kreatívneho priemyslu atď.) 
Vzhľadom na dôležitú úlohu kultúry a 
kreativity pre hospodársky a sociálny 
rozvoj miest a regiónov a ich schopnosť 
významnejšie pomáhať pri riešení 
problematiky nerovnosti v Európe je 
potenciál ZIS pre kultúrny a kreatívny 
priemysel vysoký.

— Veľká časť regionálnych priorít 
inteligentnej špecializácie v Európe sa 
kultúrou zaoberá z rozdielnych uhlov 
pohľadu (napr. z pohľadu kultúrneho 
dedičstva, videohier, mediálnej produkcie, 
dizajnu, architektúry atď.). Vzhľadom na 
dôležitú úlohu kultúry a kreativity pre 
hospodársky a sociálny rozvoj miest a 
regiónov a ich schopnosť významnejšie 
pomáhať pri riešení problematiky 
nerovnosti v Európe je potenciál ZIS pre 
kultúrny a kreatívny priemysel vysoký.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 7 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

K výzvam súvisiacim s európskou 
zamestnanosťou, odolnosťou 
hospodárstva a inteligentným rastom patria 
hospodárske otázky ako nezamestnanosť 
(najmä nezamestnanosť mladých) 
a celosvetová hospodárska súťaž.

Kultúrny a kreatívny priemysel môže 
priniesť pokroky v inováciách v ďalších 
sektoroch hospodárstva. K 
súčasným výzvam súvisiacim s európskou 
odolnosťou hospodárstva a inteligentným 
rastom patrí nedostatok inovácií, zručností 
(najmä digitálnych zručností), 
nezamestnanosť (najmä nezamestnanosť 
mladých), podzamestnanosť, ako aj 
rastúca celosvetová hospodárska súťaž.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 7– odsek 4 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— Európsky priemysel čelí výzve 
v podobe digitalizácie a globalizácie a ich 
významnému vplyvu na to, ako umelci 
produkujú a distribuujú svoje diela 
a oslovujú publikum. Tradičný hodnotový 

— Európsky kultúrny a kreatívny 
priemysel čelí výzve v podobe digitalizácie 
a globalizácie a ich významnému vplyvu 
na to, ako umelci produkujú a distribuujú 
svoje diela a oslovujú publikum. Tradičný 
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reťazec ovplyvnili kolaps trhu s diskami 
DVD, nové očakávania spotrebiteľov 
a pretrvávajúca moc amerických štúdií, 
ako aj vzostup digitálnych gigantov ako 
Amazon, iTunes, Google a Netflix.

hodnotový reťazec ovplyvnili kolaps 
tradičných formátov, nové očakávania 
spotrebiteľov a rastúca trhová 
koncentrácia malého počtu podnikov 
mimo Európy, ako aj vzostup digitálnych 
gigantov ako Amazon, iTunes, Google 
a Netflix.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A napokon úloha Európy ako globálneho 
aktéra zahŕňa aj nevyhnutnosť zlepšiť 
rozširovanie kultúrneho obsahu v Európe. 
Európa musí zostať konkurencieschopná 
v digitálnom súperení o vytváranie nových 
technológií (napr. umelá inteligencia, 
internet vecí, blockchain), pre ktoré je 
kultúrny a kreatívny priemysel celosvetovo 
významným zdrojom obsahu, produktov 
a služieb. Okrem toho kultúrny a kreatívny 
priemysel (napr. dizajn, architektúra atď.) v 
celosvetovom meradle aktívne prispieva k 
udržateľnému rozvoju a stimuluje vznik 
ekologických inovácií, zatiaľ čo kultúrny 
obsah (literatúra, film a umenie) môže 
zvyšovať informovanosť o ekologických 
problémoch a pôsobiť na verejnú mienku.

A napokon úloha Európy ako globálneho 
aktéra zahŕňa aj nevyhnutnosť zlepšiť 
rozširovanie kultúrneho obsahu v Európe. 
Európa musí zostať konkurencieschopná 
v digitálnom súperení o vytváranie a rozvoj 
nových technológií (napr. strojové učenie 
a umelá inteligencia, internet vecí, 
blockchain), pre ktoré je kultúrny a 
kreatívny priemysel celosvetovo 
významným zdrojom obsahu, produktov 
a služieb. Okrem toho kultúrny a kreatívny 
priemysel (napr. dizajn, architektúra atď.) v 
celosvetovom meradle aktívne prispieva k 
udržateľnému rozvoju a stimuluje vznik 
ekologických inovácií, zatiaľ čo kultúrny 
obsah (literatúra, film a umenie) môže 
zvyšovať informovanosť o ekologických 
problémoch a pôsobiť na verejnú mienku.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS EIT zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel pomôže vďaka svojmu 
holistickému a integrovanému prístupu 
riešiť všetky uvedené výzvy. Keďže takéto 

ZIS EIT zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel pomôže vďaka svojmu 
holistickému a integrovanému prístupu sa 
budú snažiť riešiť všetky uvedené výzvy. 
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ZIS bude relevantné pre takmer všetky 
oblasti nášho života, spoločnosti 
a hospodárstva, bude mať význam z 
hľadiska hospodárskeho a spoločenského 
vplyvu, vďaka čomu sa otvoria strategické 
príležitosti pre hospodárske, technologické 
a sociálne inovácie.

Keďže takéto ZIS bude relevantné pre 
takmer všetky oblasti nášho života, 
spoločnosti a hospodárstva, bude mať 
význam z hľadiska hospodárskeho a 
spoločenského vplyvu, vďaka čomu sa 
otvoria strategické príležitosti pre 
hospodárske, technologické a sociálne 
inovácie.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kultúrne inovácie vychádzajúce z 
kreativity posilňujú európsku 
konkurencieschopnosť buď priamo 
vytváraním nových podnikov a pracovných 
miest, alebo nepriamo vytváraním 
medziodvetvových výhod pre celé 
hospodárstvo, zlepšovaním kvality života a 
zvyšovaním príťažlivosti Európy. Kultúrny 
a kreatívny priemysel je čoraz viac 
vnímaný ako nový zdroj inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu 
a pracovných miest, keďže v EÚ 
zamestnáva viac ako 12 miliónov ľudí, čo 
je 7,5 % všetkých zamestnaných ľudí v 
EÚ.

Kultúrne inovácie vychádzajúce 
z kreativity riešia sociálne výzvy a 
posilňujú európsku konkurencieschopnosť 
buď priamo vytváraním nových podnikov, 
organizácií a pracovných miest, alebo 
nepriamo vytváraním medziodvetvových 
výhod pre celé hospodárstvo, zlepšovaním 
kvality života a zvyšovaním príťažlivosti 
Európy. Kultúrny a kreatívny priemysel je 
čoraz viac vnímaný ako nový zdroj 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu a pracovných miest, 
keďže v EÚ zamestnáva viac ako 12 
miliónov ľudí, čo je 7,5 % všetkých 
zamestnaných ľudí v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh rozhodnutia
Príloha I – bod 6 – bod 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ZIS EIT zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel je najvhodnejšie na riešenie 
uvedených závažných hospodárskych 
a spoločenských výziev. Kreativita je 
hlavným predpokladom inovácie a ZIS 
zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel má schopnosť rozvíjať tvorivosť 
vychádzajúcu z kultúry a pomôcť pri 

ZIS EIT zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel je najvhodnejšie na riešenie 
uvedených závažných hospodárskych, 
sociálnych a spoločenských výziev. 
Kreativita je kľúčovým stimulom inovácie 
a ZIS zamerané na kultúrny a kreatívny 
priemysel má kapacitu rozvíjať umeleckú 
tvorivosť vychádzajúcu z kultúry a pomôcť 
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posilňovaní konkurencieschopnosti 
a inteligentného rastu Európy.

pri posilňovaní sociálneho modelu, 
globálnej konkurencieschopnosti 
a inteligentného a udržateľného rastu 
Európy.
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